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Giacomo Di Grassi - Den sanna konsten 
av försvar 
Det här är ingen komplett översättning. Det är en kortfattad 
praktisk tolkning som är till för eget bruk. 
Giacomo Di Grassi publicerade sitt verk i Italien år 1570, jag har 
studerat den engelska översättningen som Thomas Churchyard 
publicerade år 1594. 
Thomas Churchyard översatte ”mandritto” och ”roverso” till 
”right” och ”reverse”, jag tänker använda termerna ”vanligt” 
istället för right och ”omvänt” istället för reverse. 
jag tycker att det är bäst att man själv studerar källmaterialet 
för att skaffa sig en egen uppfattning av den ädla vetenskapen, 
men om min kom ihåg lapp är till nytta för någon så är det bara till 
att ta för sig  

Den sanna konsten av försvar, både defensivt och 
offensivt: 

 Värja 
 Värja och Dolk 
 Värja och Rock 
 Värja och Bucklare 
 Värja och den Fyrkantiga skölden 
 Värja och den Runda skölden 
 Två Värjor 
 Tvåhandssvärdet 
 Stavens vapen 
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Uträkningsförmåga/Omdöme 
För att uppnå ett bra omdöme så måste man komma ihåg de fem 
lagarna, det är från dem som den här konsten har sitt ursprung. Det 
är inte heller möjligt att fäktas varken stilrent eller logiskt utan 
dem: 

1. Attacken från den dominanta sidan eller den raka linjen är 
den kortaste, om man vill färdas den kortaste sträckan så 
borde man välja den raka linjen. 

2. Han som är närmast, träffar tidigast. Attackera 
motståndaren när hans vapen har en längre sträcka att 
färdas än ditt. 

3. En kompasserande attack som formar en cirkel bär mer 
kraft längst ut i cirkeln än längst in. 

4. Man kan lättare stå emot en liten kraft än en stor kraft. 
5. Varje rörelse utförs i förhållande till tid. 

De fem lagarna är vad som styr fäktkonsten, att kunna attackera 
fördelaktigt och att kunna försvara sig säkert. Detta gör man 
genom att stöta, eller att hugga med eggen, och med den delen på 
svärdet där det bär mest kraft, detta innan motståndaren hinner 
attackera själv(man kollar avståndet och lägger snabbt och smidigt 
an en attack när man ser att motståndarens vapen har en längre 
sträcka att färdas). Under sådana förhållanden hade ingen 
motståndare varit självmordsbenägen nog att fortsätta framåt, 
han hade avbrutit sina rörelser och försökt dra sig tillbaka. 
Eftersom man också vet att alla rörelser tar tid att utföra så ska 
man snabbt attackera och parera via små rörelser så att det tar så 
lite tid som möjligt, för när motståndaren rör sig via stora rörelser 
som tar längre tid att utföra så kan man attackera honom under den 
tiden. 
Konstens uppdelning 
Giacomo Di Grassi delar upp sin konst i två vetenskaper, den sanna 
konsten och den falska konsten, den falska konsten förklaras i 
avhandlingen för fintar, så man studerar först den sanna konsten, 
och man ska också komma ihåg att den falska konsten inte har något 
direkt övertag över den sanna, utan är rent av farlig att använda. 
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Om svärdet 
I det här stycket så förklarar han att det finns oändligt många 
vapen, och att med vapen så menar han alla föremål som man kan 
använda för att antingen försvara sig med eller attackera 
motståndaren med genom att antingen kasta det eller hålla det fast 
i handen. Av uppenbara skäl så går han inte in på hur man ska använda 
vartenda föremål i hela världen utan presenterar sin metod via 
enhandssvärdet som var det mest hederliga, alldagliga och säkra 
närstridsvapen för den tiden. 
Så därför är hela den sanna vetenskapen om konsten baserad på 
enhandssvärdet med tanke på dess skälsliga längd, dess båda eggar 
och spets. Med svärdets eggar och spets är det dessutom så 
fördelaktigt att försvara sig och attackera motståndaren med så 
man skulle nästan kunna tro att det är det ända sättet att göra det 
på, och vidare, när man hugger med eggen, vanligt eller omvänt så 
ska alltid huggen forma antingen en del av en cirkel eller en hel 
cirkel, där handen är mitten och svärdet är diametern. 
Den som nu vill anfalla sin motståndare via antingen ett hugg som 
bildar en stor kompass eller en stöt med svärdets spets via den raka 
linjen måste inte bara vara kvick i handen utan måste även observera 
tid i förhållande till övertag, vilket är när man vet när ens eget 
svärd är närmare och mer redo att anfalla än motståndarens. För 
när motståndaren skapar en kompass när han utför sitt hugg så 
långt armen kan nå, om man då uppskattar sig att vara närmare än en 
halv arm (kanske en halv meter) så borde man inte bry sig om att 
parera utan istället attackera. För när man förekommer 
motståndaren på detta vis så förhindrar man hans attack. Skulle 
man däremot vara tvungen till att parera så ska man möta upp 
attacken mot den bakre halvan av klingan där motståndarens svärd 
bär minst kraft, och där är man nära nog att skada honom. 
När det kommer till stötar, de dödliga attackerna från spetsen, så 
måste man ha en hållning med armarna, fötterna och kroppen där 
man inte blir tvungen att förlora tid när man attackerar. Det man 
blir tvungen att göra när man exempelvis står med armen utsträckt, 
foten tillbakadragen, och kroppen därmed obalanserad är att dra 
tillbaka armen, räta upp fötterna eller också göra någon riskabel 
rörelse med kroppen, efter allt det så kommer motståndaren att ha 
räknat ut avståndet och påbörjat sin attack. Men om man har en lite 
mer praktisk hållning med armarna, fötterna och resten av kroppen 
(som redovisas längre fram) så räcker det att kunna se när ens eget 
svärd har en kortare sträcka till motståndaren än hans svärd har 
till en själv, när man har det så ska man snabbt och smidigt tvinga 
vidare en stark stöt så att man träffar först. 
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Svärdets divisioner 
I det här stycket så lägger han fram 
vad han kallar de olika delarna på 
svärdet och vad man bör använda dem 
till, vilken man attackerar med och 
vilken man ska parera med. 
När man hugger med ett svärd så 
skapar man antingen en hel cirkel 
eller en halv cirkel, där handen är 
mitten. Ett hjul till exempel, är mycket 
likt ett svärd som hugger, för det rör 
sig kraftfullt och snabbt längst ut på 
omkretsen om man skulle jämföra med mitten av omkretsen. Svärdet 
delas in i fyra delar: 

 Den första delen är den delen av klingan som är närmast 
parerstången. 

 Den andra delen är den delen som kommer efter den första. 
 Den tredje delen är den delen som kommer efter den andra. 
 Den fjärde delen är svärdets spets.  

Det är med den tredje och fjärde delen av svärdet som man 
attackerar med, eftersom de är närmast omkretsen så är de 
snabbast, den fjärde delen är särskilt den snabbaste och starkaste 
delen att använda för hugg. Det är med den första och den andra 
delen av svärdet som man parerar med. 
Armen har det i sin tur inte heller jämt fördelat med kraft och 
snabbhet. Det går att hugga på tre sätt med armen, via handleden som 
är den snabbaste, via armbågen som också är snabb, via axeln där det 
går långsamt men starkt. Man ska ju helst hugga från handleden 
eller armbågen eller från båda samtidigt, man skapar helst inte en 
kompass från axeln med tanke på tiden 
det tar att utföra attacken. 
Den raka linjens hugg  
Att stöta eller hugga med spetsen 
handlar om att när man ska hugga 
motståndaren så skapar man inte bara 
en kompass med axeln utan även med 
handleden. Detta för att förlänga 
hugget genom att sänka/höja spetsen, 
så att man faktiskt träffar med 
spetsen. 
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I figuren så representerar punkt A och punkt B armens rörelser, 
armen som nu försöker hugga punkt D. Men om man bara skapar en 
kompass för att stöta eller hugga med axeln så träffar man punkt B. 
För att tvinga svärdet att träffa punkt D så skapar man en kompass 
med handleden också, så nu använder man två cirklar, A och C. 
Cirkel A (axelns kompass) förflyttar svärdet uppåt medan cirkel C 
(handens kompass) sänker/höjer spetsen på svärdet för att kunna 
nå längre. 
Den raka linjens hugg kan alltså inte utföras med en simpel rörelse, 
utan med två cirkulära rörelser, en från armen och en från handen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotarbete 
Fotarbetet måste vara noggrant uträknat med tanke på att det är 
fotarbetet som är grunden för både attacken och pareringen. 
Kroppens hållning ska alltid vara stadig, i alla steg man tar. När man 
står still så ska man hellre rikta axeln mot motståndaren än 
bröstkorgen, för att motståndarens träffyta ska bli så liten som 
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möjligt. Om man vill luta sig åt något håll så är det bäst att luta sig 
lite bakåt för att komma längre bort från faran. För att attackera 
fördelaktigt så flyttar man foten och handen samtidigt, eller om 
man inte behöver ta ett steg så stöter man ut med bara handen och 
låter kroppen stå kvar, stadig och oflyttbar, så att man attackerar 
via en rörelse och inte två. 
För vissa människor räcker det att ett steg inte är längre än en arms 
längd eller en halv arms längd, folk är olika stora så man kan inte 
säga exakt hur långt ett steg bör vara så i alla steg man tar så får 
man anpassa avståndet efter hur långt man behöver ta sig och vad 
man klarar av. 
Fötterna rör sig antingen rakt eller cirkulärt, om rakt så antingen 
framåt eller bakåt, om framåt så är det antingen via ett helt steg 
eller via ett halvt steg. 
Punkterna i figuren: 

 Rak linje, A-B 
 Rakt steg, C-D 
 Krökt/Brant steg, C-E 
 Rakt halvt steg, C-F 
 Cirkulärt halvt steg, C-G 

Ett helt steg är när man flyttar den bakre foten framåt, förbi den 
främre foten som inte flyttas. Det steget kan man göra antingen 
rakt eller krökt/brant. Rakt betyder att man flyttar foten rakt 
fram via den raka linjen, brant betyder att man flyttar båda fötterna 
tvärs över, utanför den raka 
linjen. 
Ett halvt steg är när man 
flyttar den bakre foten nära 
den främre foten och stannar 
där, efter det så kan man flytta 
samma fot ytterligare ett halvt 
steg fram, antingen rakt eller 
cirkulärt, samma sak gäller när 
man vill backa, då flyttar man 
den främre foten närmare den 
bakre foten och därifrån så kan 
man ta ytterligare ett halvt steg 
bakåt med samma fot, antingen 
rakt eller brant. (Enligt min 
teori så går det även att ta ett 
halvt steg fram med den främre 
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foten direkt efter att man har tagit ett halvt steg fram med den 
bakre foten). 
Ett brant eller krökt steg är när man även flyttar den bakre foten 
fram, korsande, tvärsöver, så att man flyttar hela kroppen ut ur den 
raka linjen vid sidan av motståndaren. 
Ett cirkulärt steg är att man skapar en kompass med antingen den 
främre foten eller den bakre foten åt antingen höger eller vänster 
direkt efter att man har tagit ett steg, så att man utför cirkulära 
steg åt antingen höger eller vänster när den bakre foten (efter ett 
steg för att komma dit) står stadigt bakom den främre och tvärt om. 
Den högra foten ska alltid stödja den högra handen och den 
vänstra foten ska alltid stödja den vänstra handen. När man ska 
attackera så ska foten följa med handen så att man inte hamnar ur 
balans och riskerar att falla, och foten i det steget färdas varken 
längre eller kortare än handen. 
Så när man har den högra foten bakom sig så har man den högra 
handen bakom sig och när man har den vänstra foten bakom sig så 
har man den vänstra handen bakom sig, fötterna ska inte heller 
förflyttas varken mer eller mindre än handen. När man står i gard 
och sträcker ut handen brett från kroppen, eller bär handen lågt 
så får armen ytterligare stabilitet från foten, men om man bär 
handen i ett högt läge så får man ta ett steg bakåt med den foten som 
är på samma sida så att om höger hand är bakom så är höger fot 
bakom. 
Förflytta foten och handen snabbt, smidigt, i samma rörelse. Man 
ska inte hoppa, utan alltid ha en av fötterna stadigt på marken.  
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Garder 
Garder med vapen är positioner och 
hållningar som man antar för att kunna 
stå emot motståndarens attacker, om 
man hanterar kroppen och vapnet smidigt 
så skyddar man öppningarna med hjälp av 
garderna, om man tar avstånd från 
motståndaren efter en utväxling så ska 
man också återhämta sig i en gard.  
Det finns tre garder för fäktningen med 
ett svärd: 

 Den höga garden, som man befinner 
sig i efter att man har dragit 
svärdet. Håll svärdet vid 
huvudhöjd med spetsen riktad mot 
motståndarens ansikte. Håll inte 
spetsen för långt fram och inte 
heller för lågt så att 
motståndaren kan slå ner det. Från 
den höga garden kan man både 
stöta och hugga starkt via antingen 
ett halvt eller ett helt steg, och 
om man sänker spetsen för att 
parera så täcker man nästan hela 
kroppen.  

 Den breda garden, håll svärdet vid 
sidan av bröstkorgen med armen 
utsträckt åt höger så att spetsen 
är riktad mot motståndares 
bröstkorg. Det verkar ju som att 
man öppnar sig för motståndaren i 
den hållningen med tanke på att 
svärdet hålls utanför centerlinjen, 
fast i själva verket så går det 
smidigt att både attackera och 
parera, just för att spetsen (trots 
att handtaget och handen hålls vid 
sidan av kroppen) vilar framför 
kroppen så att man är beredd på att 
både attackera och parera. 

 Den låga garden är den vanligaste, 
simplaste och mest fördelaktiga av 
de tre garderna, därifrån kan man 
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både attackera och parera utan möda, det är också lättare att 
stå still i den låga garden med tanke på att armen slipper 
ansträngas lika mycket som i den breda eller den höga garden. 
Den låga garden är som de andra hållningarna anpassad efter 
tid (tempo), natur och säkerhet. Armen är riktad neråt, nära 
knät fast ändå utanför det, svärdets spets ska vara något höjd 
så att man riktar den mot motståndarens ansikte.  

I vilken gard man än står i så måste man komma ihåg att inte sträcka 
fram svärdet för mycket så att man tvingas dra tillbaka det för att 
”ladda” en attack. Man ska heller inte stå i ett spänt och jobbigt 
läge utan man ska stå bekvämt.  
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Hur man bäst attackerar 
Man ska helst attackera med spetsen, för att det går fortare och 
tillfogar mer skada. Han hänvisar till romerska soldater i det här 
stycket, att dem av samma anledning begränsade sig till stötar trots 
att hugg är starka och han nämner att även om stötar bara går 
”iiij.fingers” in i kroppen så kommer såret att vara dödligt. 
För att kunna nå så långt som möjligt med ens stöt så ska den 
vänstra foten kompassera bakom så att den bakre foten håller sig i 
centerlinjen med handen och svärdet, likt en diameter i en cirkel. 
När man fullföljer attacken så tar man ett halvt steg fram med den 
bakre foten så att man når längre och får mer kraft, och i attacken 
så har man axeln riktad mot motståndaren för att visa en så liten 
lucka som möjligt. 
Den raka linjens hugg handlar om att hugget slutar i den raka linjen 
så då är det bäst att stöta med tanke på att stöten tar kortast tid, 
särskilt när svärdet nu har attacklinjen, men när man hugger och 
spetsen inte tar attacklinjen så är det smidigast och mest 
fördelaktigt att hugga mot en ny lucka. 
Om motståndaren skulle slå ens svärd åt sidan när man har den raka 
linjen så istället för att dra tillbaka svärdet i samma linje vilket tar 
extra mycket tid och energi så låt svärdet fara åt sidan så att man 
kan använda rörelsemängden från motståndarens hugg till att 
påbörja ett nytt hugg, en ny kompass mot den lämpligaste luckan.  
Punkterna i figuren: 

 Eggens linje går från A-E 
 Spetsens linje går från C-D 

och från D-E 
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Hur man bäst försvarar 
Det finns tre sätt att försvara sig mot attackerna från eggen och 
spetsen. Det första sättet är att parera attacken med exempelvis ens 
svärd, juvelin, dolk, sköld, vad som helst som man har tillgängligt, 
det kan vara en stol eller kanske en bit trä. 
Det är inte gentlemannalikt eller krigarlikt att inte kunna försvara 
sig utan ens vapen eller något föremål som är avsett för det 
ändamålet, att man ska kunna försvara sig med saker som inte är 
tillverkade som vapen. Skillnaden mellan en gentleman och en 
soldat är inte deras nivå av skicklighet när det kommer till att 
fäktas med olika vapen utan vad som är mest fördelaktigt i en strid 
där man inte har tillgång till vapen. 
Den som övertygar sig själv om att han kan lära sig den här konsten 
endast genom att öva ett par simpla hugg och stötar bedrar sig 
själv, man måste ha en universell uppfattning av alla principer och 
regler som styr hur man bäst ska attackera och parera. 
När folk har bråttom att möta upp en motståndare som attackerar 
en, utan att veta hur man bäst försvarar sig, så slutar det ofta i att 
folk drar tillbaka kroppen och fötterna: 

 
 När man drar sig tillbaka så möter man upp motståndarens 

svärd vid den fjärde delen av svärdet, där det bär mest kraft, 
vilket gör det svårare att parera attacken. 

 Om man sedan vill attackera motståndaren så behöver man inte 
bara ta sig fram dit man var innan man drog sig tillbaka utan 
ytterligare fram, att göra den förflyttningen kommer att ta 
lång tid, under den tiden så kommer motståndaren att ha gott 
om tid att försvara sig. För att undvika den faran så ska man 
inte förflytta kroppen bakåt när man parerar motståndarens 
svärd, utan istället så tar man ett brant steg fram med den 
vänstra foten så att man nu möter upp motståndarens svärd vid 
den första delen där det inte bär så mycket kraft. Men om det 
är en stöt som man ska parera så behöver man möta upp 
motståndarens svärd och tvinga det åt sidan, det krävs 
dessutom väldigt lite kraft och möda för att sätta en stöt åt 
sidan. Här har man en stor fördel, när man tar det tidigare 
nämnda branta steget samtidigt som man parerar stöten så 
hamnar man utanför centerlinjen, därifrån är det lätt att 
attackera motståndaren, man tar bara ett rakt steg fram med 
den högra foten och attackerar mot den lämpligaste luckan. 
Det finns ytterligare ett sätt och det är om man ser att 
motståndaren tänker hugga och skapar därmed en stor 
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kompass, då kan man förekomma honom med en stöt under hans 
attack. Även om motståndaren skulle stöta så går det att 
avbryta honom med en attack under så kort tid som möjligt. 
Den typen av kontring är ytterst lönsam och kanske även den 
bättre av de två. Sist i stycket är en varning att vara för 
aggressiv i sin fäktning, det brukar inte sluta så bra och när 
man har blivit träffad och förlorar blod så försvagas man 
bara mer och mer, man ska ha tålamod och alltid vara beredd 
att avbryta det man håller på med. 

 Den tredje försvarsmetoden är när man tar sig ut ur 
centerlinjen, man kan undvika motståndarens attack och ta sig 
till antingen höger eller vänster sida, helst åt det håller som 
är motsatt till motståndarens svärd och attackera i samma 
rörelse eller direkt efter. 
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Att attackera från den höga garden 
Den säkraste attacken från den höga garden är stöten, som man 
efter attacken återhämtar i den låga garden, så från början till 
slut i den här attacken så ger man inte motståndaren en chans att 
attackera. Men när man ska göra den höga stöten så flyttar man den 
vänstra foten som är bakom närmare den högra foten och efter det 
så tar man ett halvt steg fram med den högra foten och skickar iväg 
stöten så kraftfullt som man kan och återhämtar svärdet i den låga 
garden. Så att motståndaren ständigt ska vara hotad. 
Man skulle ju även kunna hugga både vanligt och omvänt med 
handleden men det är riskabelt då motståndaren enkelt skulle 
kunna förekomma en med en stöt. Men när det kommer till stötar så 
skulle man säkert kunna stöta gång på gång då svärdet är i den raka 
linjen. 
Om en stöt från den höga garden inte skulle träffa så kan man lätt 
följa upp den med ett vanligt hugg mot motståndarens huvud 
samtidigt som man skapar en kompass med den bakre foten åt höger 
sida så att hugget når längre, och om motståndaren skulle parera 
det så tar man ett brant steg med den vänstra foten samtidigt som 
man hugger omvänt. När man hugger omvänt så ska man alltid ta ett 
brant steg. Om det hugget i sin tur inte skulle träffa så tar man ett 
rakt steg fram och stöter. 
Försvaret mot den höga garden 
I försvar till stöten från den höga garden så man möter upp 
motståndarens svärd utanför med eggen samtidigt som man tar ett 
brant steg fram så att man flyttar sig ut ur attacklinjen till höger 
om motståndaren, därifrån så tar man ett rakt steg fram och stöter 
motståndaren i ansiktet. Under hela den utväxlingen så ska ens 
svärd vara riktat mot motståndaren, så att han inte kan komma 
närmare utan att vara hotad. 
I försvar till hugg från den höga garden så gäller ovan nämnda 
försvarsprincip. Den raka linjens hugg är däremot det kortaste 
hugget, i det hugget så träffar han som är närmast tidigast, och i det 
fallet så blir man tvungen att stöta under det hugget. Vanliga hugg 
kan man även parera med eggen samtidigt som man stöter mot 
motståndarens ansikte, man skapar en kompass med den bakre foten 
mot den högra sidan, bakom så att stöten räcker längre, man täcker 
kroppen också med tanke på att man efter stöten står precis bakom 
ens svärd. 
Den här typen av försvarsmetod räcker för att parera nedstigande 
hugg, inte bara är man säker i pareringen utan man kan säkert följa 
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upp den med en attack, om nu inte motståndaren har för bråttom 
fram och löper rakt in i ens svärd. 
Den här typen av stöt kallas för omvänd stöt. 
Om man däremot skulle parera ett omvänt hugg, med eggen utanför, 
så tar man ett brant steg som följs av ett rakt steg samtidigt som 
man stöter mot den lämpligaste luckan. Samma metod hade även 
fungerat mot en stöt. 
Att attackera från den breda garden 
Den mest säkra, sanna och principiella attacken man kan använda 
från den breda garden är stöten under handen (eller även 
”underhandsstöten”) när man flyttar den bakre foten närmare den 
främre för att sedan kunna ta ett steg fram med den främre foten 
samtidigt som man skickar iväg stöten, direkt eter attacken så 
återhämtar man svärdet i den låga garden. 
I den breda garden så kan man även (med samma typ av avancering) 
utföra ett vanligt hugg från handleden som man återhämtar i den 
låga garden. Man hade även kunnat följa upp med ett omvänt hugg 
samtidigt som man tar ett brant steg fram så att man tar sig ut ur 
attacklinjen. 
Hur som helst så är det riskabelt att hugga från den breda garden 
så det ska man bara göra när man blir tvingad till det, eller om det 
hade varit fördelaktigt. 
Stöten däremot, fungerar som en utmärkt väg till att både försvara 
sig och parera samtidigt som man attackerar och skadar, men den 
kommer att förklaras mer detaljrikt i stycket om den här gardens 
försvar, i vilken man inväntar och observerar motståndarens 
avancering. 
Försvaret mot den breda garden 
Om man vill försvara sig mot den tidigara nämnda breda garden så är 
det bäst att man utgår från den låga garden. För när han står emot 
den låga garden så kommer motståndaren uppleva svårigheter att 
både närma sig och fördelaktigt försvara sig. 
Vanliga och omvända hugg från den breda garden kan man enkelt stå 
emot genom att förekomma motståndaren med en stöt, stöten 
träffar först. Men om man skulle möta upp motståndarens svärd 
utan att attackera över huvud taget så ska man göra det med 
svärdets egg, direkt efter pareringen så följer man upp genom att 
vända samma egg och hugga omvänt mot motståndarens ansikte. När 
man vänder handen och därmed eggen så är det även nyttigt att man 
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tar ett halvt brant steg åt höger med den främre foten så att man 
återhämtar sig i den breda garden. 
För att kontra det omvända hugget så ska man ta ett rakt steg fram 
så fort man ser att motståndaren lyfter sitt svärd från den raka 
linjen och påbörjar sin kompass, där greppar man tag om 
motståndarens handled samtidigt som man stöter underifrån. 
För att kontra stöten underifrån så ska man använda samma 
försvarsmetod som mot det vanliga hugget. Det finns ingen skillnad 
mellan dessa två kontringar förutom att när det vanliga hugget 
färdas i sin kompass så kan man träffa först med en stöt, men när det 
kommer till stöten underifrån så behöver man bara parera ifall 
omständigheterna kräver det eftersom den (i den raka linjen) inte är 
överlägsen i förhållande till tid. 
Att attackera från den låga garden 
Från den låga garden så kan man stöta, hugga, vanligt och omvänt, 
men den mest stilrena och praktiska fördel man vinner i den låga 
garden är att man står stadigt utan att trötta ut sig och då kan 
invänta motståndaren och enkelt parera både höga och låga hugg 
såväl som stötar, för när svärdet nästan vilar i ett centrerat läge 
så är det väldigt smidigt att parera genom att antingen lyfta upp det 
lite eller sänka det lite. 
När man står i den låga garden så ska man inte vara den första som 
börjar anfalla med antingen ett vanligt eller omvänt hugg, då har 
motståndaren gott om tid till att lägga an en stöt med tanke på att 
man lämnar den raka linjen. Stöten däremot kan man använda som en 
för-attack, och den utför man antingen innanför eller utanför, och 
när man ska utföra en stöt så måste man komma ihåg att placera 
armen så att man inte behöver dra tillbaka den (ladda stöten). 
Om motståndaren skulle parera den stöten med svärdets 
korsande/traverserande rörelse så tar man ett rakt steg fram och 
lyfter upp svärdshanden så att svärdets spets pekar neråt och är 
emellan motståndarens arm och kropp, därifrån så tar man ett rakt 
steg fram och stöter. Om stöten dessutom är utanför så riskerar 
man inte att bli åtsidosatt av en ny korsande rörelse från 
motståndarens svärd. 
Försvaret mot den låga garden 
Eftersom både det vanliga och omvända hugget inte är varken 
kraftfulla eller säkra om man tänker sig dem som för-attacker så 
finns det ingen avhandling angående dem i det här stycket. 
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Det är stöten som (om denna inte pareras) är den dödligaste 
attacken från den låga garden.  
Om motståndaren skulle stöta innanför så slår man det inåt med 
svärdets egg, så att man vänder handen inåt i den rörelsen, detta 
samtidigt som man skapar en kompass med den bakre foten så att 
foten och handen rör sig lika långt in på höger sida. Direkt efter att 
man har funnit och slagit åt sidan motståndarens svärd så vänder 
man handen och skär motståndaren över ansiktet i ett omvänt hugg 
samtidigt som man följer efter med den främre foten. 
Om motståndaren skulle stöta utanför så slår man det utåt med 
svärdets egg, så att man vänder handen utåt i den rörelsen. 
Samtidigt som man slår åt sidan så tar man ett brant steg fram så att 
man är säker, utom räckvidd, och därifrån (så tar man ett rakt steg 
fram och stöter) så kan man säkerligen skada motståndaren. 
Värja och dolk 
När man fäktas med svärd och dolk så kan man parera och attackera 
samtidigt, vilket är ytterst fördelaktigt, och då bör dolken hållas i 
midjehöjd eller knähöjd, svärdet parerar på den dominanta sidan ner 
till knät och dolken på den icke dominanta sidan ner till knät. Man 
ska vara försiktig med att parera mot den fjärde delen av 
motståndarens svärd med tanke på att det är där som det bär mest 
kraft och att det då blir svårt att stå emot. Man ska heller inte 
(såvida inte omständigheterna kräver det) parera med dolken och 
svärdet tillsammans, då det draget tar två tempon, det tar för lång 
tid så motståndaren kommer hinna förekomma en. Den sanna styrkan i 
att fäktas med två vapen är att man kan besvära och hota 
motståndaren med det ena samtidigt som man har det andra fritt, 
redo att försvara. 
När man fäktas med två redskap så är det viktigt att man tänker på 
att inte hugga som förattack, med tanke på att det tar längre tid än 
en stöt, och i det här fallet så är man extra utsatt, just för att ett 
av redskapen alltid är redo att parera samtidigt som ett av 
redskapen alltid är redo att attackera, och då kan motståndaren 
förekomma en med en stöt, snabbt och säkert. 
Garderna 
När fäktare använder svärdet och dolken så använder dem många 
garder, men många av dem är onödiga och farliga med tanke på att 
dem tar ens vapen ut ur den raka linjen där man löper risk att bli 
träffad. Istället så använder man de tidigare nämnda tre, från vilka 
man säkert och fördelaktigt kan attackera och försvara från. 
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Att försvara sig med dolken 
Den icke dominanta sidan från knät och uppåt försvarar man med 
dolken (svärdhanden är den dominanta sidan), under knäna och hela 
den dominanta sidan försvarar man med svärdet. Dolken bör hållas 
med spetsen mot motståndaren med armen så pass långt utsträckt så 
att motståndaren är hotad men inte för långt så att han lätt kan slå 
ner den. 
Om dolken borde hållas med flatsidan eller med eggen mot 
motståndaren är upp till fäktaren att avgöra, det är ändå så smidigt 
att skifta. Vissa håller dolken med eggen mot motståndaren så att 
de möter upp motståndarens svärd (som kommer med eggen eller 
spetsen) vid den första eller andra delen samtidigt som man tar ett 
steg fram och vänder handen så att dolkens egg nu är där dolkens 
flata först var. På det viset så lyckas dem stöta undan 
motståndarens svärd utan vidare svårigheter. Även om man 
påtvingar svärdets första del en liten rörelse så blir det en stor 
rörelse i den fjärde delen, och det är den fjärde delen som i princip 
orsakar skada. Så i det här fallet är det fördelaktigt att ha en stor 
dolk. 
Andra håller dolken med flatan mot motståndaren för att i försvar 
till motståndarens attack använda, inte bara dolken utan även 
försvaren för att (enligt dem) fånga motståndarens svärd, och det 
är givetvis enklare om man har en dolk som är anpassad för det 
syftet, dolkar som har, förutom parerstången, två 
Som är fyra fingrar till längden och avståndet mellan de och 
dolken är som tjockleken på en bågsträng (gissar jag att de syftar 
på med ordet ”bow-string”). Så när de sätter sin motståndares svärd 
åt sidan så kan de även fånga det, men det är inte så troligt att man 
skulle ta till en sådan teknik i stridens hetta när man står emot 
någon som man inte har respekt för och tänker slåss till döden mot, 
utan det är mer troligt att man skulle lägga sin energi och sin 
strävan att vinna kring att läsa av motståndaren, ha god koll på 
avståndet, och att attackera på det kortaste sättet. 
Det är upp till fäktaren att avgöra om man ska hålla dolken med 
eggen eller flatan mot motståndaren, baserat på vad som är mest 
fördelaktigt och vad man är skickligast på. 
Det finns också en viktig regel att komma ihåg här, att när 
motståndarens attack kommer från vänster så parerar man med 
dolken och tvingar hans vapen åt vänster, och om motståndarens 
attack kommer från höger så parerar man med svärdet och tvingar 
hans attack åt höger. Med andra ord så ska alla attacker som man 
parerar föras utåt åt det hållet som är närmast. 
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Själva dolken borde vara rätt stor och stadigt så att man verkligen 
kan stå emot attackerna från eggen och spetsen, den borde inte vara 
för lång heller med tanke på att man vill kunna dra den snabbt så 
när man väljer en dolk så ska den vara någonstans mittemellan 
dessa proportioner. 
Att attackera från den höga garden 
Det finns två sätt att anfalla från den höga garden, den första 
metoden med höger fot framför och den andra metoden med höger 
fot bakom. Den andra metoden tar längre tid att utföra just för att 
svärdet är längre bak men bär mer kraft när man får med sig hela 
kroppens och armens styrka. Den första metoden när man tar ett 
halvt steg fram för att attackera är mer redo och går fortare att 
anfalla med. 
Från att man står med höger fot fram så tar man ett halvt steg fram 
och stöter, direkt efter så återhämtar man svärdet i den låga 
garden. 
Från att man står med höger fot bakom så tar man ett rakt steg fram 
och stöter, direkt efter så återhämtar man svärdet i den låga 
garden. 
När man fäktas med svärd och dolk så ska man helst inte hugga då 
det tar längre tid än en stöt och motståndaren enkelt kan parera 
med ett av redskapen samtidigt som han attackerar med det andra. 
Mer info om huggen tas upp i avhandlingen för den förfalskade 
fäktningen. 
Försvaret mot den höga garden 
I försvar mot huggen från den höga garden med svärd och dolk så 
räcker det att förekomma motståndaren med en stöt. 
Det är dock mest fördelaktigt att stå i den låga garden med den 
högra foten (svärdarmens fot) fram så att den högra sidan är riktad 
mot motståndaren och därmed blir hans närmaste mål att stöta, och 
dem stötarna kan man möta upp på tre olika sätt, endast med dolken, 
endast med svärdet och med svärdet och dolken tillsammans. I var 
och en av dessa tre kontringar så måste man komma ihåg att ta ett 
brant steg fram så att kroppen lämnar den raka linjen. 
När man försvarar sig med endast dolken så tar man först det 
tidigare nämnda branta steget, detta samtidigt som man sträcker ut 
armen, och när man funnit motståndarens svärd så tar man ett helt 
rakt steg fram samtidigt som man stöter underifrån. 
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När man försvarar sig med endast svärdet så tar man först det 
tidigare nämnda branta steget, lyfter upp svärdet och bär det utåt 
(man tvingar motståndarens svärd utåt) så att man kan stöta honom 
med dolken. Man kan även stöta motståndaren med svärdet om man 
tar helt rakt steg fram direkt efter åtsidosättningen. 
När man försvarar sig med svärdet och dolken tillsammans så tar 
man först det tidigare nämnda branta steget, när man då har funnit 
motståndarens svärd så stannar man i bindningen med dolken, 
avlägsnar svärdet och stöter underifrån samtidigt som man tar ett 
helt rakt steg fram. 
Att attackera från den breda garden 
Det lilla som framkommer i det här stycket är att man ska vara 
försiktig med att hugga då man löper risk bli förekommen med en 
stöt. Använd därför bara stötar från den breda garden samtidigt 
man gör den lämpligaste förflyttningen och försöker sätta 
motståndarens svärd åt sidan med dolken. 
Försvaret mot den breda garden 
Stöten från den breda garden går att parera på tre sätt: enbart med 
dolken, enbart med svärdet, och med svärdet och dolken 
tillsammans. Oavsett vilket av sätten man väljer för att kontra 
motståndarens attack med så ska man fäktas från den låga garden. 
När man parerar med bara dolken så tar man ett brant steg fram, 
möter upp motståndarens svärd med dolken och tvingar det åt sidan 
samtidigt som man stöter underifrån. 
När man parerar med bara svärdet (vilket är den mest fördelaktiga 
attacken och det säkraste försvaret) så ska man möta upp 
motståndarens svärd med svärdets egg och direkt stöta honom i 
ansiktet, samtidigt som man skapar en kompass med den bakre foten 
så att stöten når längre och att kroppen skyddas. 
Det är möjligt att parera stöten med svärdet och dolken 
tillsammans, men det är inte fördelaktigt och rent av löjligt, 
Att attackera från den låga garden 
I alla garder när man har spetsen riktad mot motståndaren så är det 
olägligt att hugga som förattack. Men om det skulle vara lägligt 
att göra det så är det när man befinner sig i den låga garden, 
därifrån så är det lägligt att hugga mellan stötar, med tanke på att 
det inte tar så lång tid. 
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Man skulle däremot kunna hugga som förattack från den låga 
garden om man hugger från handleden, då är hugget snabbt och det 
behöver inte fördas så långt ut från den raka linjen, så 
motståndaren kommer inte hinna att stöta under hugget, men det är 
säkrast att inte starta med ett hugg och istället fokusera på att 
stöta gång på gång. 
Den låga garden kan tillämpas med höger fot antingen framför 
eller bakom, när man har höger fot bakom så väntar man hellre på 
motståndaren än att attackera först, för även om den stöten 
kommer att bära mer kraft än den med höger fot framför så är den 
långsammare. 
När man befinner sig i den låga garden med höger fot framför så kan 
man attackera på två olika sätt, antingen innanför eller utanför: 
Innanför och utanför förklaras på ett väldigt dimmigt sätt, men det 
finns gott om källor för att kolla upp det: innanför är när mitt 
vapen är mellan motståndarens vapen (om han har två vapen som nu) 
och utanför är när våra svärd har bytt plats. 
När man befinner sig innanför, vid mitten på motståndarens svärd (at 
the halfe of the enemies sword, at the halfesworde) med svärdets 
spets riktad åt den högra sidan (det kan även betyda den dominanta 
sidan) så ska man ta ett brant steg, fast avanceringen ska ske något 
rakt så att man snabbt närmar sig motståndaren och då spärrar man 
fast motståndarens svärd mellan ens egna svärd och dolk, därefter 
tar man ett rakt steg fram och stöter. 
Här följer en lite enklare metod, när man befinner sig innanför, vid 
mitten på motståndarens svärd (at the halfe of the enemies sword, at 
the halfesworde) slå motståndarens svärd åt sidan, åt det hållet 
som är mest passande, ta sedan ett steg fram och stöt mot 
bröstkorgen eller ansiktet. 
När man befinner sig utanför så kan man stöta mot motståndarens 
ansikte (samtidigt som man tar ett steg fram) som motståndaren blir 
tvungen att parera med svärdet, och när han gör det så kommer 
spetsen att föras ut ur den raka linjen och då följer man upp stöten 
med ett omvänt hugg mot hans ben samtidigt som man tar ett brant 
steg fram, och det hugget följer man upp med en stöt underifrån 
samtidigt som man tar ett rakt steg fram. 
Man skulle också kunna hugga vanligt från handleden, så kort och 
starkt som möjligt, mest för att hitta motståndarens svärd, och när 
man funnit det så tar man ett brant steg fram, lyfter upp handen och 
stöter nedstigande samtidigt som man tar ett rakt steg fram. 
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Man skulle också kunna göra ett likadant hugg från handleden, och 
när man funnit motståndarens svärd så tar man ett brant steg fram 
och tar över bindningen med dolken, smidigt återhämtar svärdet och 
stöter underifrån samtidigt som man tar ett rakt steg fram. 
Försvaret mot den låga garden 
I försvar till alla attacker så krävs det ett utmärkt omdöme, man ska 
vara noga och redo att handla. Den här garden kontrar alla andra. 
I den låga garden så står man dessutom mer bekvämt och naturligt 
än i någon annan, och man ska veta att man lättare både attackerar 
och försvarar, det är särskilt lätt att hugga från den låga garden, 
även ifall man inte borde använda hugget som en förattack men 
oavsett så kommer det att läggas fram kontringar för dem huggen 
och här är det extra viktigt att komma ihåg den 2:a lagen han som är 
närmast träffar tidigast, för om man kan syna motståndarens hugg 
så kan man lätt stöta honom under det. 
Ingen utom dem med ett gott omdöme, som är vältränade och tappra 
kan med säkerhet utföra dessa kontringar, även dem som brukar 
parera alla attacker och spendera två drag (tempon) när man 
istället hade kunnat spendera ett kan ta det lugnt, här följer 
kontringarna mot den låga gardens attacker. 
När hugg utdelas så kan dem vara antingen vanliga (dominanta sidan), 
omvända (icke dominanta sidan), höga eller låga. 
Mot ett högt hugg från höger: Det hugget kan man antingen parera 
med enbart dolken eller med dolken och svärdet tillsammans. När 
man möter upp hugget enbart med dolken så tar man ett rakt steg 
fram, parerar hugget med dolken och i den bindningen så tvingar man 
upp motståndarens svärd, sedan tar man ett rakt steg fram och 
stöter underifrån. När man möter upp hugget med dolken och 
svärdet tillsammans så höjer man dem, parerar hugget och hugger 
sedan från vänster mot motståndarens ansikte, genom att man 
vänder handen för att komma runt motståndarens svärd, återhämta 
svärdet sedan i den breda garden. 
Mot ett lågt hugg från höger: Mot det hugget så stöter man 
motståndaren i låret samtidigt som man kompasserar med den bakre 
foten, då stänger man dessutom ute motståndarens svärd samtidigt 
som man attackerar. 
 
Mot ett omvänt högt hugg: Det hugget parerar man med enbart 
dolken samtidigt som man tar ett rakt steg fram och stöter 
underifrån så fort man möter upp motståndarens svärd med dolken. 
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Man hade även kunnat parera det med enbart svärdet samtidigt som 
man tar ett rakt steg fram med vänster fot samtidigt som man stöter 
(det börjar som en parering men avslutas som en stöt) och tar ett 
rakt steg fram med höger fot. 
Mot ett omvänt lågt hugg: Det hugget parerar man också genom att 
förekomma motståndaren med en stöt. Det finns även andra 
kontringar för de omvända huggen men dem kommer att förklaras 
djupare i den falska konstens avhandling. 
När det kommer till att parera stötar så är det säkraste sättet att 
ta sig ur attacklinjen, så att man undviker dem med tanke på hur svårt 
det är att möta upp dem när dem kommer från det inspärrade läget 
och är kraftigt ivägskickade. 
När en stöt kommer innanför så ska man (så fort man har koll på 
vart motståndaren ska) ta ett brant steg ut från den raka linjen 
samtidigt som man säkrar motståndarens svärd med dolken, direkt 
efter tar man ett rakt steg fram och stöter. När en stöt kommer 
utanför så tar man ett brant steg ut från den raka linjen, sedan tar 
man ett rakt steg fram och stöter. Det går även att kontra andra 
attacker med samma metod. 
Så när motståndaren hugger från handleden (inte nödvändigtvis för 
att träffa en utan kanske för att provocera) så ska varje fäktare 
veta, att så fort hans hugg har skickats iväg, ta ett brant steg fram 
och skicka iväg en stöt samtidigt som man tar ett rakt steg fram. 
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Värja och rock 
Att använda sig av ens rock när man fäktas är effektivt, och något 
som man först upptäckte slumpmässigt och senare skrev ner som en 
konst. Fäktning med svärd och rock är dolsk så det är nästan så att 
man borde hantera hela fäktningsstilen i den falska konstens 
avhandling. 
Hur man hanterar rocken 
Det finns tre saker att tänka på när det kommer till rockens form, 
längd, bredd (storhet) och Flexibilitet, flexibiliteten spelar en viktig 
roll och ska varken ökas eller minskas, de andra två kan man 
modifiera utefter önskemål. Rocken ska inte vara ett stelt 
pareringsverktyg när man möter ett hugg med armen som rocken är 
virad runt, för när rocken är virad runt ett stelt föremål så blir 
den också stel, det är under armen där rocken hänger som man har 
längd, bredd och flexibilitet, och så länge man har god balans 
mellan dessa egenskaper så kan man parera vilken attack som helst. 
Därför så borde man vira rocken bara ett eller två varv runt armen, 
greppa den vid kragen och böja på armbågen så att man håller 
rocken framför bröstkorgen. Med risk för att skymma synen och att 
bli trött i armen så ska man inte hålla rocken för högt upp, de höga 
huggen undviker man eller parerar med svärdet, alla andra hugg på 
både vänster och höger sida undviker man eller sätter åt sidan med 
rocken. 
Stötar kan man skicka iväg både innanför och utanför, men om man 
vill stöta utanför så behöver man sätta motståndarens spets åt 
sidan, och när man gör det så ska man vara med rocken eller 
rockhanden ungefär en handslängd förbi motståndarens 
svärdsspets. 
Ett råd om hantering och försvar med rocken 
Det finns två sätt (nu för tiden, nämner han, det är intressant för 
det betyder att man måste anpassa fäktningen med rocken till modet) 
att vira rocken på. 
Det första sättet är att man tar rocken i kragen och virar den en 
eller två gånger runt armen. 
Det andra sättet är rätt dimmigt beskrivet, men som jag förstår så 
kan man låta kappan glida ner över armen från axeln, och sen så 
virar man den ett eller två varv runt armen. 
När det kommer till attacker och försvar i förhållande till 
fotarbete så råder han en att jobba med halva steg (man flyttar den 
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bakre foten närmare den främre och sedan flyttar man den främre 
foten en lika lång sträcka fram) och aldrig (såvida inte situationen 
kräver) använda hela steg, på grund av att man kan snubbla på kappan 
med fötterna, särskilt om man tröttnar i armen och sänker den 
något. Man ska också tänka på att inte ha rockarmens ben för nära 
rocken så att man löper risk att skadas när man då har en hård yta 
bakom rocken. 
Att attackera från den höga garden 
När man fäktas med svärd och rock så jobbar man med de tidigare 
nämnda garderna. När man använder den höga garden så täcker 
svärdet de höga luckorna ner till rockarmen, och rockarmen med 
rocken försvarar luckorna från bröstkorgen och ner på både 
vänster och höger sida. Så när man står i den höga garden så är man 
skyddad från topp till tå. 
Så när man står i den höga garden med antingen höger fot framför 
eller bakom så är det fördelaktigt att ta ett halvt steg framåt och 
stöta mot den lämpligaste luckan och direkt efter så återhämtar 
man svärdet i den låga garden. 
Det vanliga hugget borde utdelas från handleden utan att man tar 
något steg och direkt efter så återhämtar man svärdet i den låga 
garden. Det omvända hugget däremot ska man utdela samtidigt som 
man tar ett helt steg fram, något rakt. Om motståndaren parerar 
det hugget med sitt svärd så tar man över bindningen med 
rockhanden mot den första delen av hans svärd, direkt efter så 
avlägsnar man svärdet från bindningen, tar ett rakt steg fram och 
stöter från den låga garden. 
Försvaret mot den höga garden 
För att kontra stöten, den vanliga hugget och det omvända hugget 
från den höga garden så ska man stå i den låga garden. Stöten kan 
pareras på fyra olika sätt, antingen med svärdet innanför/utanför 
eller med rocken innanför/utanför. 
Innanför med svärdet, här skapar man en kompass med foten bakåt på 
den högra sidan, så att man för kroppen ut ur den raka linjen. Följ 
direkt upp pareringen med en omvänd stöt mot motståndarens 
ansikte. 
Utanför med svärdet, här tar man ett helt steg fram och parerar 
motståndarens svärd mot den första delen med rocken. Återhämta 
svärdet och stöt underifrån samtidigt som man tar ett steg fram med 
höger fot.(med tanke på att han beskriver att man ska ”återhämta” 
sitt svärd så tror jag att man skulle kunna använda det för att sätta 
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motståndarens stöt åt sidan och direkt ta över bindningen med 
rocken) 
Innanför och utanför med rocken, här använder man i grunden 
samma försvarsteknik som tidigare nämnt, man sträcker ut 
rockhanden mot den inkommande stöten och efter att stöten har 
passerat rockhanden en handslängd så tvingar man stöten åt sidan 
med rocken och med respektive steg, direkt efter tar man ett steg 
fram med höger fot och stöter underifrån mot den lämpligaste 
luckan. 
I försvar mot vanliga hugg så parerar man det höga med svärdet och 
låga med rocken, när man parerar så tar man ett steg fram med 
vänster fot och efter pareringen så följer man upp med en stöt mot 
den lämpligaste luckan samtidigt som man tar ett steg fram med 
höger fot. 
I försvar mot vanliga hugg så kan man även stöta motståndaren i 
ansiktet, samtidigt som man skapar en kompass med den bakre foten, 
efter attacken så återhämtar man svärdet i den breda garden. Om 
man hade parerat med båda redskapen samtidigt så hade man kunnat 
tillämpa liknande försvarsteknik. 
I försvar mot omvända hugg så kan man använda samma 
försvarsteknik som mot vanliga hugg, med svärdet, rocken, eller 
med båda samtidigt. 
Endast med rocken, så tar man ett steg fram så att man möter upp 
motståndarens svärd vid spetsen med rocken, direkt efter så följer 
man upp med en stöt underifrån samtidigt som man tar ett steg fram 
med höger fot. 
Endast med svärdet, så använder man samma kontring som 
förklarats i kapitlet om svärdet, att man stöter motståndaren i 
låret så att man avbryter hans attack. 
Med båda redskapen, så tar man ett steg fram med höger fot, håll 
kvar motståndarens svärd med rocken, smidigt återhämta svärdet, ta 
ytterligare ett steg fram med höger fot och stöt underifrån. 
Att attackera från den breda garden 
I den här garden så kan man både hugga och stöta, som i de andra 
garderna, men som förattack så är ett vanligt underhugg riskabelt, 
likväl ett omvänt hugg, men om man vill använda dem så kan man göra 
det i den här ordningen: 
Först så stöter man samtidigt som man skapar en kompass med den 
bakre foten för att öka räckvidden, efter det så följer man upp med 
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ett vanligt hugg från handleden utan att ta något steg, efter det så 
följer man upp med ett omvänt hugg samtidigt som man tar ett steg 
fram med den högra foten, efter det så kan man återigen stöta 
samtidigt som man tar ett likadant steg fram igen. 
Försvaret mot den breda garden 
För att säkert kunna kontra attackerna från den breda garden så 
använder man den låga garden. 
Skulle motståndaren stöta under handen från den breda garden så 
skapar man en kompass med den bakre foten så att man flyttar 
kroppen ut ur den raka linjen, stöt samtidigt mot motståndarens 
ansikte. Om den stöten skulle misslyckas så följer man upp med ett 
omvänt hugg så att man skär motståndaren över ansiktet, direkt 
efter så flyttar man tillbaka foten som man flyttade fram i stöten 
och återhämtar svärdet i den breda garden. 
För att kontra det vanliga och omvända hugget huggen så ska man 
förekomma motståndaren med stötar mot antingen låren eller 
någon lucka där motståndaren visar sig öppen, detta under tiden 
som motståndarens hugg färdas i sin kompass. 
Att attackera från den låga garden 
Från den låga garden med svärd och rock så ska man aldrig börja 
med att använda ett hugg, motståndaren kommer hinna stöta en 
under attacken. Därför ska man hålla sig till stötar, man ska hitta 
motståndarens svärd och stöta så långt som man når, antingen 
innanför eller utanför. I det här fallet så kan man dölja det halva 
steget som man tar fram, genom att skymma motståndarens synfält 
med rocken. När man sedan har tagit det halva steget fram och 
skapat en bindning med motståndarens svärd, så tvingar man det åt 
den lämpligaste sidan, där det inte kan göra någon skada, samtidigt 
som man tar attacklinjen och stöter, när man gör det så tar man 
ytterligare ett halvt steg fram. 
Men om man vill, befinner sig innanför, och är säker på att man inte 
kommer trassla in rocken i något så finns det ett annat exempel: 
Från att man befinner sig innanför med vänster fot fram så tar man 
ett steg fram med vänster fot, fångar upp motståndarens svärd 
mellan svärdet och rocken, därefter så tar man ett steg fram med 
höger fot samtidigt som man stöter mot den lämpligaste luckan. 
Samma kontring kan även tillämpas om man finner motståndaren 
utanför. Om man inte finner motståndarens svärd så skulle man 
kunna hugga, lätt och snabbt från handleden, så att motståndaren 
inte kan närma sig utan att löpa riska för att bli skuren. Finner man 
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motståndarens svärd så kan man stöta vanligt och rakt eller så kan 
man undvika motståndarens svärd genom att ta ett steg fram med 
vänster fot, när man tar det steget så lyfter man upp den första 
delen något och stöter nedstigande samtidigt som man tar ett steg 
fram med höger fot. 
Försvaret mot den låga garden 
I försvar till alla stötar från den låga garden så är det smartast 
att helt enkelt flytta kroppen ut ur den raka linjen, förflyttningen 
sker via ett steg med vänster fot, något korsande förbi 
motståndaren, så att man säkert kan attackera samtidigt som man 
undviker stöten. 
Det hade inte varit så lätt att göra något liknande om man hade 
parerat med rocken eller svärdet, för i det här fallet så är det 
svårt att parera samtidigt som man attackerar. Så om motståndaren 
skulle anfalla först med en stöt så kommer inte hans svärd att 
färdas utanför den raka linjen, han kan dessutom dölja sina halv-
steg med rocken, så då kan han attackera på nytt när han vill. 
Därför ska man (samtidigt som motståndaren påbörjat sin stöt) ta 
ett brant steg fram för att undvika faran, därefter så tar man ett 
korsande steg, direkt efter så tar man ett rakt steg fram med höger 
fot samtidig som man stöter underifrån. 
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Värja och Bucklare 
Bucklarens form 
Bucklarens form kan variera men generellt sett så har den en rund 
form och en liten storlek. Bucklaren må vara liten men den ska 
skydda hela kroppen. Bucklaren är uppenbarligen för liten för att 
täcka hela kroppen men om man håller den med utsträckt arm så är 
det en annan sak. 
Det är en fråga om avstånd, ju längre bort man håller den ut från 
kroppen desto större yta täcker den, man kan tänka sig att 
bucklaren är som spetsen av en triangel. 
När det kommer till bucklarens storlek så ju större den är desto 
lättare är det att parera hugg, men den blir också tyngre. Den ska 
inte heller skymma synen, det är både en fråga om storlek och 
hantering. Utöver det så ska det finnas en förstärkt järncirkel runt 
mittpunkten på bucklaren så att det finns ett mellanrum mellan 
bucklaren och cirkeln där motståndarens svärd kan få plats. Om 
man skulle parera en stöt och fånga motståndarens svärd mellan 
cirkeln och bucklaren så skulle man kunna ta tag om hans svärd med 
handen eller till och med bryta av svärdspetsen. 
Bucklaren ska gärna ha en spets av järn i mitten så att man kan stöta 
motståndaren när man får chansen. 
Hur man hanterar bucklaren 
Bucklaren ska bäras med knuten näve så långt ut från kroppen som 
armen kan sträcka sig, armen och bucklaren ska alltid förflyttas 
tillsammans, som om de är en del av varandra, kontinuerligt, med 
bucklarens spets ständigt riktad mot motståndaren, och från den 
hållningen kommer följande fördelar: 
Armen ska täckas helt av bucklaren, man ska inte kunna träffas av 
någon attack som kommer framifrån. 
Alla hugg som man parerar med bucklaren ska mötas upp mot 
motståndarens första eller andra del av svärdet, där det bär minst 
kraft. Man ska inte släppa den bindningen heller, då kommer 
motståndaren att kunna attackera en ny lucka. Om motståndaren 
tänker hugga mot djupare mål än armen, exempelvis huvudet så måste 
hans svärd vara så långt innanför som armen är lång, annars 
kommer han aldrig att träffa, därifrån är det lätt att parera vilka 
hugg som helst, och direkt kunna följa upp med en snabb attack. 
Det är alltid lättare att parera stötar med bucklaren än hugg, med 
tanke på att bucklaren är rund. När man riktar bucklaren mot 
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motståndaren så kommer han inte att kunna se någon annan lucka 
att attackera än huvudet och låret, såvida inte man har en dålig 
hållning med bucklaren. Sedan när stötarna kommer så måste de 
passera bucklaren så långt som armen är lång för att kunna träffa 
de djupa målen, och då har man gott om tid och kan enkelt sätta dem 
åt sidan med bucklaren. 
Bucklaren ska bara skydda ner till knät och inte längre. 
Anledningen till det är att armen inte kan sträckas längre än mitten 
av låret, och när man fäktas så har man alltid en något djupare 
hållning än när man står upprätt, så då kan man nå ner till knäna, dit 
armen inte kan nå ska man inte försöka gå.  
Att attackera från den höga garden 
De vanliga och omvända huggen från den höga garden är lätta att 
parera när man har en bucklare och ännu lättare att förekomma med 
en stöt. Stöten från den höga garden kan man utföra med den högra 
foten antingen bakom eller framför. 
När man stöter från den höga garden med höger fot bakom så tar 
man ett rakt steg fram, samtidigt som man stöter kraftfullt, direkt 
efter så återhämtar man svärdet i den låga garden. 
När man stöter från den höga garden med höger fot framför så ska 
man först stjäla ett halvt steg med den bakre foten, efter det så 
stöter man samtidigt som man tar ett halvt steg fram med den högra 
foten, sedan återhämtar man svärdet i den låga garden. 
Försvaret mot den höga garden 
När man står i den låga garden så kan man enkelt kontra stötarna 
från den höga garden. När man ska parera motståndarens stöt så 
tvingar man hans svärd utåt samtidigt som man tar ett steg fram med 
vänster fot, håll fast motståndarens svärd i den bindningen med ens 
svärd och bucklare. När man då har tagit det ordentliga vänstra 
steget så är man väldigt nära och kan ge motståndaren en stöt mot 
ansiktet med bucklarens spik( ). Direkt efter så 
återhämtar man svärdet och stöter underifrån samtidigt som man 
tar ett steg fram med höger fot. 
Att attackera från den breda garden 
När man ska attackera motståndaren från den breda garden så är 
det mest fördelaktigt att inleda med en stöt, skulle man försöka 
hugga från gardens startposition, vanligt eller omvänt så utsätter 
man sig för fara. 
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När man stöter från den breda garden så kan man först ta ett halvt 
steg fram med den bakre foten så att den kommer närmre den främre 
foten, sedan tar man ett halvt steg fram med den främre foten 
samtidigt som man stöter, direkt efter så återhämtar man svärdet i 
den breda garden. 
Försvaret mot den breda garden 
I försvar mot stöten från den breda garden så motsätter man 
bucklaren och fäktas från den låga garden, och när motståndarens 
stöt kommer så ignorerar man den, flyttar den bakre foten i en 
kompass mot den högra sidan för att nå längre och att ta sig ur den 
raka linjen, samtidigt som man stöter motståndaren i ansiktet. 
Att attackera från den låga garden 
Den låga garden kan man använda på två olika sätt, antingen med den 
högra foten bakom eller med den högra foten framför. 
Står man med den högra foten bakom så kan man stöta motståndaren 
innanför hans svärd och bucklare, samtidigt som man tar ett helt 
steg fram med höger fot, eller om det skulle passa bättre, utanför 
motståndarens svärd och bucklare, direkt efter stöten så 
återhämtar man svärdet i den låga garden med höger fot framför, 
därifrån kan man anfalla på två olika sätt, innanför och utanför. 
Skulle man befinna sig utanför så tar man ett steg fram med den 
vänstra foten så fort man har funnit motståndarens svärd, 
därefter så tvingar man motståndarens svärd åt sidan med 
bucklaren samtidigt som man tar ett steg fram med den högra foten 
för att tvinga vidare stöten. 
Skulle man befinna sig innanför så ska man använda samma typ av 
stöt fast med mer kraft bakom, för när man tar ett steg fram här så 
stänger man in motståndarens svärd mellan ens svärd och bucklare, 
direkt efter så tar man ett steg fram med den högra foten för att 
tvinga vidare stöten. 
Försvaret mot den låga garden 
För att kontra stötarna från den låga garden så är det säkrast att 
fäktas från den låga garden. 
För att kontra en stöt från motståndaren som står i den låga 
garden med höger fot bakom, ska man stöta motståndaren i låret 
eller bröstkorgen samtidigt som man vänder ens handtag och 
första del av svärdet mot motståndarens svärd, den stöten utför 
man samtidigt som man flyttar den bakre foten i en kompass för att 
flytta kroppen ut ur den raka linjen. Via den här försvarsmetoden så 
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undviker man inte bara faran utan attackerar även i samma rörelse, 
och det är ytterst fördelaktigt. 
När det kommer till försvaret mot dem andra stötarna, dem som 
kommer innanför och utanför så måste man passa sig och observera 
motståndaren noga. Så fort motståndaren levererar sin stöt och 
tror att han är säker så ska man ta ett brant steg fram med vänster 
fot samtidigt som man stöter över handen, den stöten kommer 
motståndaren praktiskt tagen att springa rakt in i. 
Här ska man även komma ihåg att med dessa stötar så är det han som 
försvara som har den största fördelen, för det är motståndaren 
som närmar sig hastigt för att anfalla, som inte har tänkt efter att 
det finns fler sätt att undvika en attack än att rygga tillbaka. Det är 
han som försvarar genom att träda fram som inte bara undviker 
faran utan även samtidigt hotar honom. 
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Om värjan och den fyrkantiga skölden 
Den fyrkantiga skölden är ett uråldrigt vapen, som tidigare endast 
har använts i fullskaligt krig och inte när det kommer till kamp i 
envig, bortsett från vissa undantag. Genom tiderna så har många 
professorer inom konsten funnit många olika sätt att använda den 
fyrkantiga skölden på i envig, och kommit fram till att den fyrkantiga 
skölden är ett gynnsamt vapen som man vinner många fördelar med, 
just för att den är ett mellanting mellan bucklaren och den runda 
skölden. 
Olika fäktare bär skölden på olika sätt, vissa bär den på ett visst 
sätt med tanke på hur den är formad, medan andra bär den på ett 
visst sätt med tanke på dess tyngd. Med tanke på tyngden så bär vissa 
den lutandes mot låret, den metoden ska man passa sig för, man blir 
väldigt begränsad och klumpig. Med tanke på formen så bär vissa den 
tryckt mot bröstkorgen så att den täcker luckorna från halsen till 
låret, den metoden ska man också passa sig för, man måste ha 
rörlighet. 
Hur man håller den fyrkantiga skölden 
När det kommer till hållningen med skölden så måste man ta hänsyn 
till sköldens egenskaper: formen, storleken, tyngden. 
En gynnsam hållning med den fyrkantiga skölden är när man håller 
den med den högsta kanten i huvudhöjd, med den lägsta kanten i nivå 
med de låga luckorna (som längst ner till knät), den vänstra kanten 
täcker de vänstra luckor och den högra kanten täcker de högra 
luckorna. Från den hållningen (som liknar bucklarens) kommer 
följande fördelar: 
Man kan klart och tydligt se motståndaren, och vad han håller på 
med, från det övre hörnet. Vill man spana in de låga luckorna så 
behöver man bara sänka skölden något, men det ska man vara 
försiktig med, för det kan vara segt att få upp den igen om man helt 
plötsligt skulle behöva parera. 
Tack vare sköldens kanter räcker det med en liten rörelse för att 
parera, även om man är storvuxen. Skulle hugg eller stötar komma 
mot huvudet så tar man emot dem med den övre kanten av skölden, 
givet att man inte förblindar sig själv. När det kommer till försvar 
mot attacker från höger eller vänster så gäller samma 
grundprincip där, en liten rörelse åt vänster för att parera 
attacker från vänster, och samma från höger. Så skölden ska alltid 
bäras med armen utsträckt från kroppen, så att den övre kanten är 
nästan i höjd med pannan, och blir det för jobbigt för armen så kan 
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man dra in armen och vila sig, givet att inte motståndaren utnyttjar 
det. 
Att attackera från den höga garden 
När man befinner sig i den höga garden och hotar att attackera 
motståndaren så ska man stjäla ett halvt steg med den bakre foten, 
därefter så tar man ett halvt steg fram samtidigt som man stöter 
nedstigande. Skulle motståndaren parera stöten med enbart 
skölden utan att göra någon förflyttning så kan man ta ett rakt 
steg fram med vänster fot, lyfta upp handen så att svärdet är i 
position att stöta nedstigande igen, stöt direkt efter steget, 
nedstigande mellan motståndarens svärd och sköld, samtidigt som 
man tar ett steg fram med höger fot. 
Samma stöt kan även tillämpas med höger fot bakom. 
Försvaret mot den höga garden 
Stöten från den höga garden kontrar man genom att tvinga 
motståndarens svärd åt höger med den övre kanten på skölden, 
samtidigt som man tar ett steg fram med den vänstra foten, direkt 
efter det steget så följer man upp med en stöt underifrån eftersom 
man står i den låga garden, samtidigt som man tar ett steg fram med 
höger fot. 
Att attackera från den breda garden 
I den breda garden så kan man också närma sig motståndaren hastigt, 
hota med spetsen och snabbt attackera motståndaren så fort en 
lucka visar sig, med tanke på att skölden (tack vare dess storlek) 
lätt sätter hugg åt sidan som är riktade mot luckor från knät och 
uppåt, så har en stöt lättare att ta sig förbi. 
Så om motståndaren befinner sig i den låga garden så kan man närma 
sig motståndaren så pass mycket så att ens sköld är ungefär en hand 
ifrån motståndarens svärd, då tar man ett steg fram med vänster 
fot, samtidigt som man tvingar motståndarens svärd åt sidan, direkt 
efter så följer man upp med ett steg fram med höger fot, samtidigt 
som man stöter mot den lämpligaste luckan, såvida inte man slår in 
hårt vid det första mötet. 
Försvaret mot den breda garden 
När man står i den låga garden så kan man kontra stöten från den 
breda garden på många olika sätt, men det finns ett specifikt sätt 
som är både väldigt säkert och enkelt. 
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För att försvara sig från den här stöten så behöver man stå i den 
låga garden, med svärdet korrekt placerat och skölden väl 
utsträckt från bröstkorgen, så att man kan provocera 
motståndaren som är fast besluten att attackera med en bred stöt, i 
försvar till den inkommande stöten så tar man ett rakt steg fram 
med den högra foten samtidigt som man stöter underifrån, under ens 
egen sköld och motståndarens sköld.  
Att attackera från den låga garden 
Det finns många olika attacker som man kan utföra från den låga 
garden, men många av dem är osäkra med tanke på att skölden i det 
här fallet täcker så bra. Därför nedtecknas bara två väldigt säkra 
stötar, innanför, utanför, med höger fot fram och med höger fot 
bakom. 
Om man skulle befinna sig innanför med höger fot framför, och så 
nära motståndaren att om man skulle ta ett steg fram med vänster 
fot kan man slå åt sidan motståndarens svärd med den högra delen 
av skölden. Ta snabbt och smidigt det vänstra steget fram, stäng in 
motståndarens svärd mellan svärdet och skölden, direkt efter 
stöter man mot motståndarens lår samtidigt som man tar ett steg 
fram med höger fot. 
Det går att göra likadant om man skulle befinna sig innanför med 
höger fot bakom, fast då behöver man först ta ett steg fram med 
höger fot, och sedan fortsätta att tvinga ens svärd och steg rakt 
fram, om man inte skulle träffa motståndaren i det första utfallet. 
Om man skulle befinna sig utanför så kan man (efter att man hittat 
ett bra tillfälle att sätta motståndarens svärd åt sidan med 
skölden) ta ett steg fram med vänster fot samtidigt som man lägger 
sköldens höga del under motståndarens svärd och ens eget svärd 
ovanpå så att man stänger in det i mitten, direkt så tar man ett steg 
fram med höger fot samtidigt som man stöter kraftfullt mot 
motståndarens bröstkorg eller ansikte, man skulle kunna utföra en 
liknande utväxling med höger fot bakom. 
Försvaret mot den låga garden 
I försvar till de två stötarna från den låga garden så ska man själv 
fäktas från den låga garden. När motståndaren närmar sig för att 
stöta innanför, så ska man ta ett steg fram med den vänstra foten, 
stänga in motståndarens svärd mellan svärdet och skölden, direkt 
efter så tar man ett steg fram med den högra foten samtidigt som 
man stöter mellan sköldarna eller under dem. 



  
35

Skulle motståndaren däremot attackera utanför så kan man ta ett 
brant steg fram och slå åt sidan motståndarens svärd, direkt efter 
så tar man ett steg fram med höger fot samtidigt som man stöter mot 
den lämpligaste luckan. 
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Om värjan och den runda skölden 
Till den runda sköldens form krävs stor hänsyn, och dem 
uträkningarna ska man helst lämna till matematiker och historiker, 
så att dem kan komma fram till den bästa formen och om skölden har 
en antik design eller en modern. Den runda skölden är högt 
uppskattad av prinsar, herrar och övriga gentlemän, och när den 
inte är i bruk så pryder den deras hem. 
Den runda skölden har burits och använts på många olika sätt, 
genom olika tider och av olika människor, precis som den fyrkantiga 
skölden, både för att attackera och försvara. 
Det finns exempelvis dem som på grund av trötthet i armen bär den 
lutandes mot låret, som om man i den här träningen (där man bara 
möter smärta och hårt arbete) gör bruk av lugn och ro. Det är via 
styrka och verksamhet som viktiga delar av vapnets träning uppnås. 
Andra håller hela armen hopvikt så att skölden bärs direkt mot 
kroppen utan att täcka magen, utan att ens bry sig om seger eller 
förlust, med en hållning som de tror är säker, som om de står bakom 
en mur.  
Hur man håller den runda skölden 
Om man vill bära den runda skölden på så vis att den täcker hela 
kroppen, utan att den skymmer synen, vilket är fördelaktigt, så ska 
man bära den med lagom utsträckt arm, något böjd (så att den 
knutna näven bakom skölden är riktad mot motståndaren) så att man 
via små rörelser kan täcka hela den vänstra sidan av kroppen och 
från huvudet ner till låren på den högra sidan av kroppen. 
Att attackera från den höga garden 
Försvaret som man får av den runda skölden kan kontras på 
följande sätt: 
Stöt kraftfullt med svärdet, när man ser att spetsen är innanför 
motståndarens skölds omkrets så tar man ett steg fram med vänster 
fot samtidigt som man tvingar åt sidan motståndarens svärd och 
sköld med sköldens omkrets så att den tidigare stöten kan 
fortsätta samtidigt som man tar ett steg fram med höger fot. 
När man står i den höga garden så kan man stjäla till sig ett halvt 
steg fram med den bakre foten när man närmar sig motståndaren. 
När man är så nära så att man med utsträckt arm kan nå innanför 
motståndarens skölds omkrets så tar man ett steg fram med vänster 
fot samtidigt som man tvingar åt sidan motståndarens sköld med ens 
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egna skölds omkrets, direkt efter så tar man ett steg fram med 
höger fot och tvingar vidare stöten. 
Man kan även göra likadant när motståndaren gör motstånd och 
sätter stöten som är innanför sköldens omkrets åt sidan. Om 
motståndaren sätter stöten åt sidan med den delen av skölden som 
är högst upp (alltså inte med den delen som är närmast handen) så 
kommer han att skymma sitt synfält, så direkt efter den pareringen 
så återhämtar man svärdet via det ovan nämnda fotarbetet, direkt 
efter det så stöter man underifrån samtidigt som man tar ett steg 
fram med höger fot. 
Försvaret mot den höga garden 
I försvar mot stöten från den höga garden så är det säkrast att man 
står i den låga garden, när man kämpar för att övervinna 
motståndaren. 
Precis när motståndaren kommer in med sin stöt så kan man ta ett 
brant steg fram med den vänstra foten och tvinga åt sidan 
motståndarens sköld med ens egen sköld, direkt efter så tar man ett 
rakt steg fram samtidigt som man stöter mot den lämpligaste luckan. 
Det krävs mycket smidighet för att ta sig ur motståndarens 
attacklinje när man tar ett brant steg, men utför man det korrekt så 
är det ett ytterst säkert sätt att försvara sig med. 
Att attackera från den breda garden 
När man attackerar från den breda garden så behöver man närma sig 
motståndaren så att den delen av sköldens omkrets som är närmast 
handen är väldigt nära motståndarens svärd, när man är tillräckligt 
nära så tvingar man åt sidan motståndarens svärd samtidigt som man 
tar ett steg fram med vänster fot, direkt efter så följer man upp med 
ett steg med höger fot samtidigt som man stöter mot den lämpligaste 
luckan. 
Helst så ska man ju inte använda den breda garden när man ska inleda 
en, eller flera attacker med tanke på att svärdet inte vilar i den raka 
linjen där man kan både attackera och parera med säkerhet, och hur 
lång tid det tar att återhämta svärdet till den linjen. Även om man 
lyckligtvis har ett läge, och är redo att tvinga motståndarens svärd 
åt sidan så kommer ändå stöten troligtvis inte att komma tillräckligt 
långt innanför motståndarens sköld för att kunna träffa, 
motståndaren kommer enkelt att kunna parera stöten via en liten 
rörelse med sin sköld. Man kan däremot skifta gard för att 
attackera, men då krävs det att man är både smidig och snabb i 
förbifarandet, och tvinga åt sidan motståndarens svärd med hjälp 
av skölden. 
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Försvaret mot den breda garden 
Om man vill kontra den breda garden på ett säkert sätt så ska man 
fäktas från den låga garden. 
Härifrån så får man inte låta motståndaren slå åt sidan ens svärd, 
och när motståndaren då närmar sig (utan att försöka slå åt sidan 
ens svärd), så kan man möta upp motståndaren genom att ta ett steg 
fram med vänster fot, inleda en stöt underifrån som man fullföljer 
samtidigt som man tar ett steg fram med höger fot. 
När man utför den attacken, så kommer motståndaren troligtvis att 
försöka hitta ens svärd och tvinga det åt sidan, för att motsätta sig 
det närmandet så tvingar man motståndarens svärd utåt åt höger 
med skölden och tar det tidigare nämnda steget fram samtidigt som 
man attackerar. 
Att attackera från den låga garden 
Från den låga garden med svärd och den runda skölden så kan man 
attackera på fyra olika sätt, med den högra foten antingen framför 
eller bakom och i båda fallen antingen innanför eller utanför. 
Om man befinner sig med höger fot bakom och med svärdet utanför 
så är det bäst att man söker en bindning, direkt efter så tvingar man 
motståndarens svärd åt sidan med skölden och direkt efter det så 
stöter man underifrån samtidigt som man tar ett steg fram med 
höger fot. 
Om man skulle befinna sig med höger fot bakom och med svärdet 
innanför så ska man hitta motståndarens svärd och fånga det 
mellan svärdet och skölden, direkt efter anspänningen så stöter 
man mot den lämpligaste luckan samtidigt som man tar ett steg fram 
med höger fot. 
Efter den stöten så kan man återhämta sig i den låga garden med 
höger fot framför, från den hållningen så kan man också attackera 
antingen innanför eller utanför. 
Om man står med svärdet innanför så ska man hitta motståndarens 
svärd, när man har gjort det så fångar man det mellan ens svärd och 
sköld samtidigt som man tar ett steg fram med vänster fot, därefter 
stöter man motståndaren samtidigt som man tar ett steg fram med 
höger fot. Om man skulle befinna sig innanför med höger fot bakom 
så ska man hitta motståndarens svärd med ens sköld, fånga det 
mellan ens svärd och sköld och skada motståndaren när man tar ett 
steg fram med vänster fot och sedan ytterligare ett steg fram med 
höger fot. 
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Alla dessa stötar går snabbt fram, med tanke på att motståndaren i 
det här fallet inte rör sig åt sidan utan antingen framåt i en attack 
eller bakåt i försvar, och man rör sig alltid snabbare framåt än vad 
motståndaren gör bakåt. 
Därför ska man tänka på att man i den här garden, med det här 
vapenslaget eller några andra, inte beslutar sig för att attackera 
för än man har hittat motståndarens svärd. Den här 
försvarsmetoden är dessutom fördelaktig för fäktare med starka 
armar som har det lättare att slå åt sidan motståndarens vapen. 
Försvaret mot den låga garden 
De tidigare nämnda stötarna kontrar man genom att först och 
främst inte låta motståndaren hitta ens svärd (för om motståndaren 
inte gör det så kommer han inte att kunna närma sig för att 
attackera utan att utsätta sig för fara). Man kan enkelt träffa 
motståndaren utan att han kan göra detsamma om man tar ett brant 
steg fram (så att man för kroppen utanför den raka linjen) och 
direkt följer upp med ett rakt steg fram med höger fot samtidigt som 
man stöter underifrån. 
Via den försvarsmetoden så kan man attackera med säkerhet, 
oavsett om motståndaren har hittat ens svärd eller inte, så länge 
man är beredd att ta det branta steget och tvinga åt sidan 
motståndarens sköld med ens egna svärd och sköld, så att man 
öppnar en lucka för en stigande stöt samtidigt som man tar ett steg 
fram med höger fot. 
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Om de två värjorna 
Det används (i texten lägger han till ”nu för tiden”) också två svärd 
eller värjor, både i fäktskolan och i arenan, en fäktstil som är 
godkänd av prinsar och av konstens professorer som hederliga och 
ridderliga vapen, trots att de inte används i krig. 
När det kommer till fäktning med två svärd så är det nödvändigt att 
man är lika skicklig på att fäktas med vänster hand som med höger 
hand, det är givetvis fördelaktigt i alla fäktstilar men i det här 
fallet så är det extra viktigt att uppnå den typen av smidighet. 
Man ska kunna hantera båda svärden precis likadant i attacker, 
pareringar och gardskiften, och det är något som man ständigt 
behöver öva på.  
Hur man hanterar de två värjorna 
Det är ju självklart att man kan attackera med båda svärden 
samtidigt, man skulle kunna hugga både vanligt och omvänt med båda 
svärden samtidigt och i båda fallen antingen stigande eller 
nedstigande samt stöta med båda svärden samtidigt, man har så 
många möjligheter när det kommer till attacker så man skulle kunna 
tro att det är den enda fördelen som man vinner genom att fäktas 
med två svärd. Men sådär ska man faktiskt inte använda de två 
svärden, och man kan inte heller göra det utan att påbjuda fara, 
utan man ska fördela arbetet jämnt mellan svärden via attacker och 
pareringar. 
Beviset för att det här stämmer finns i läran för hur man fäktas med 
bara ett svärd, där man tränas i att ha en god balans i offensiven och 
defensiven. Det finns dessutom många exempel (enligt Di Grassi) på 
folk som har struntat i det rådet och råkat riktigt illa ut. Så när man 
fäktas med två svärd så ska man först och främst använda det 
främre svärdet för att parera med, och sen det bakre för att 
attackera med, man ska alltid sträva efter att skydda sig själv innan 
man skadar andra. 
Att attackera från den höga garden 
Eftersom båda händerna ska vara lika tränade i att attackera och 
parera så kan man stå i den höga garden på två olika sätt, som 
egentligen är ett och samma sätt, med höger fot antingen framför 
eller bakom. Den bakre armen ska hållas högt, så om man har vänster 
fot fram så är vänster svärd lågt och höger svärd högt, så 
gardskiftena ska skötas kontinuerligt i förhållande till vilken fot 
man har fram. Så när man attackerar från den höga garden så ska 
man också upprätthålla den höga garden, med tanke på att den höga 
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garden med två svärd är den säkraste hållningen: när man tar ett 
helt steg fram med den bakre foten för att stöta med det bakre höga 
svärdet så ska man återhämta svärdet i den låga garden efter 
stöten, samtidigt som man återhämtar det svärdet så höjer man det 
vänstra svärdet (som innan den höga stöten var det främre av de två) 
upp till den höga garden så att man nu är redo att stöta på nytt. 
Om man vill attackera motståndaren från den höga garden, oavsett 
vilken fot man har fram så ska man se till att vara utanför. Precis 
innan man utför den höga stöten så ska man hitta motståndarens 
svärd med det låga svärdet och tvinga det åt sidan samtidigt som man 
stöter med det höga svärdet och tar ett steg fram med höger fot. 
Om motståndaren skulle rygga tillbaka och undvika stöten så 
följer man direkt upp med ett steg fram med vänster fot samtidigt 
som man stöter med det vänstra svärdet som nu är högt, man rör sig 
framåt snabbare än man rör sig bakåt. 
Försvaret mot den höga garden 
Den direkta motsättningen och kontringen till den höga garden är 
den låga garden. När man befinner sig i den låga garden så är det 
fördelaktigt att man står med samma fot fram som motståndaren, om 
han har höger fot fram så ska man också sätta fram ens högra fot, 
och om han står utanför så ska man göra likadant även där. 
Så om man skulle stå i den låga garden, utanför, så ska man låta 
motståndaren hitta ens svärd och försöka tvinga det åt sidan. Det 
är fördelaktigt just för att motståndaren inte har så mycket kraft i 
sitt låga främre svärd under åtsidosättningen. Svärden är stadiga 
när de är nära varandra och ostadiga när man har dem isär från 
varandra, så när man står i den låga garden med båda svärden lågt, 
så kan man stå emot motståndarens åtsidosättning. 
När motståndaren har hittat och tvingat åt sidan ens främre svärd 
så tar han ett rakt steg fram och stöter med det bakre höga svärdet, 
då tar man ett brant steg fram och tvingar motståndarens höga stöt 
utåt åt höger eftersom man står i den låga garden med höger fot 
framför, direkt efter så tar man ett rakt steg fram och stöter med 
det bakre svärdet innan motståndaren hinner återhämta sig i den 
höga garden med det bakre svärdet, detta samtidigt som man 
fortsätter att tvinga åt sidan motståndarens svärd med det främre 
svärdet (det svärdet som man parerar den höga stöten med). 
Den här försvarsmetoden är ytterst fördelaktig och säker, och 
utförs med det svärdet som är längst bort. Det finns ytterligare ett 
sätt, med det främre låga svärdet, det svärdet är man varken mer 
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stabil eller starkare med än det bakre, fast vägen till motståndaren 
är kortare. 
Så när man står i den låga garden så kan man (när man ser att 
motståndaren rör sig för att tvinga ens svärd åt sidan för att 
komma in med en hög stöt) höja spetsen med det främre svärdet så 
att man stänger ute motståndarens höga stöt, direkt efter så tar 
man ett rakt steg fram och stöter motståndaren i bröstkorgen med 
det låga bakre svärdet, den kontringen kommer han inte att kunna 
försvara sig mot när han har båda svärden utanför och inte kan 
attackera med varken eggen eller spetsen. 
Att attackera från den breda garden 
Den breda garden kan man använda på två olika sätt, och i båda dessa 
sätten så kan man använda samma attacker. 
När man står i den breda garden och har armen som är på den bakre 
fotens sida av kroppen ordentligt utsträckt och vill stöta 
motståndaren så snabbt och rakt som möjligt så ska man först hitta 
motståndarens svärd med ens främre låga svärd, vrida 
svärdshanden utåt och därmed tvinga motståndarens svärd åt sidan 
samtidigt som man tar ett brant steg fram och stöter motståndaren i 
låret. 
Man skulle också kunna träffa motståndaren i sidan, ryggen eller 
ansiktet men man använder ändå stöten mot låret så att man stänger 
ute motståndarens låga svärd. Man ska även hålla svärdet utanför, 
precis som i den höga garden, och så efter den breda stöten så 
återhämtar man svärdet i den låga garden och höjer det andra 
svärdet till den breda garden. 
Försvaret mot den breda garden 
För att bäst kontra den breda garden så ska man stå i den låga 
garden, och observera motståndaren noga. När man ser att 
motståndaren inleder den breda stöten så ska man undvika den 
attacken samtidigt som man attackerar motståndaren mot den 
närmaste luckan. 
Samma typ av försvarsmetod kan man använda när man står i gard på 
andra sidan, när motståndaren då har hittat ens främre låga svärd 
och inleder den breda stöten så tar man ett brant steg fram och 
stöter motståndaren i axeln, så att han inte kan fullfölja den breda 
stöten, man har inte många andra träffytor när motståndaren rör 
sig som han gör i den här attacken. 
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Att attackera från den låga garden 
Den låga garden kan man använda på två olika sätt, med höger fot 
framför eller bakom, och i båda fallen så kan man attackera 
antingen innanför eller utanför. Man använder en attack när man 
attackerar innanför och två attacker när man attackerar utanför, 
allt som allt blir det sex attacker, tre på vänster sida och tre på 
höger, därför går man bara igenom tre. När man står med höger fot 
framför och är innanför med båda svärden som man håller lågt, så 
kan man stänga in motståndarens främre svärd mellan svärden och i 
den bindningen så kan man stöta motståndaren med det högra 
svärdet under hans svärd. I den här tekniken så kan man dessutom 
sänka handen och höja spetsen på det vänstra svärdet ifall 
motståndaren skulle attackera med sitt fria svärd, men det är 
onödigt att träna den kontringen med tanke på att motståndaren 
inte har en chans att attackera med säkerhet och då hellre vill 
undvika ens attack. 
När man befinner sig utanför så kan man attackera på två olika sätt. 
Det första sättet inleds med att man först tvingar åt sidan 
motståndarens svärd med det främre svärd och sedan stöter med 
det bakre svärdet mot motståndarens bröstkorg eller ansikte 
samtidigt som man tar ett brant steg fram och återhämtar svärden i 
den låga garden med vänster fot framför. 
Det andra sättet inleds med att man tar ett brant steg fram och för 
det främre svärdets spets mot motståndaren, över hans svärd. Det 
andra svärdet som innan steget var bakom ska man tvinga vidare 
under motståndarens svärd. Dessa två stötar måste man både starkt 
och smidigt driva mot motståndaren så att han inte har något val än 
att backa, därifrån så kan man följa efter motståndaren om man vill, 
så långt avanceringen från den högra foten tar en, direkt efter så 
återhämtar man sig i den låga garden. 
Försvaret mot den låga garden 
Alla de tre stötarna från den låga garden kan man kontra från 
samma gard via en försvarsmetod. Man måste komma ihåg att undvika 
motståndarens stöt via någon typ av brant eller krökt steg, 
antingen innan eller precis när man ser att motståndaren rör sig 
för att inleda en attack, eller om man är aktiv och smidig så kan man 
genomfara och när man har försvarat sig så kan man attackera med 
säkerhet. 
Så när någon av de tidigare nämnda stötarna kommer farandes så 
måste man (innan ens svärd blir fastspärrat av motståndaren) ta ett 
brant steg fram för att undvika faran och med det lediga svärdet så 
ska man ta ett rakt steg fram och stöta mot motståndarens ansikte, 
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och den typen av stöt tar sig 
fram riktigt snabbt ifall 
fäktaren är fast besluten att 
anfalla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om Tvåhandssvärdet 
Hur man fäktas en mot en med tvåhandssvärdet läggs också fram 
eftersom det (i texten lägger han till ”nu för tiden”) har en 
ordentlig parerstång och ett fyra händer långt handtag, eller 
ibland längre. Men eftersom man kan hålla många på avstånd så 
placerar man dem som har tvåhandssvärd vid viktiga positioner (i 
texten står det ensigne och auncient) för att beskydda dem. 
Folk brukar dessutom bära med sig sitt tvåhandssvärd i staden, både 
på natten och på dagen, om de tror att de kommer att möta en större 
styrka. Tvåhandssvärdets vikt och storlek kräver att fäktaren 
ifråga är vältränad och stark. 
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Man ska hålla sig till ordentliga hugg med eggen, både vanliga och 
omvända varje hugg skapar en full cirkel, detta samtidigt som man 
står still eller förflyttar sig. När man försvarar sig mot mer än en 
motståndare så är det bäst att hålla sig till huggen, stötar 
använder man i strid en mot en. När man upprätthåller en serie med 
hugg så ska man låta dem kompassera snabbt och smidigt. 
Fäktare som möter tvåhandssvärdet har två sätt att kontra huggen, 
antingen genom att möta upp svärdet vid den första eller andra 
delen där hugget bär minst kraft, eller så håller man avstånd och 
när svärdet har passerat när det färdas i sin bana så att det har 
kompasserat en sträcka på ungefär tio armar så löper man genom 
med en stöt underifrån mot den lämpligaste luckan. 
Det är just den genomlöpningen som man får passa sig för, det finns 
ju exempelvis dem som fäktas med svärd och den runda skölden, de 
avvaktar tills man försöker hugga dem, då parerar dem med skölden 
och löper snabbt under med en stöt. 
Att använda tvåhandssvärdet i strid en mot en 
Den som vill fäktas smart och säkert med tvåhandssvärdet när man 
bara möter en motståndare behöver (som med andra vapenslag) vara 
lika skicklig på att fäktas med höger som med vänster hand, vara 
vältränad och ha starka armar. Man ska dessutom komma ihåg 
konstens principer så att man håller sig modig och beslutsam i allt 
som man gör, oavsett om man agerar defensivt eller offensivt. 
När man attackerar med tvåhandssvärdet så kan man givetvis både 
stöta och hugga när man håller svärdet med båda händerna på 
handtaget. När man hugger så är det fördelaktigt med 
tvåhandsgreppet, man skickar snabbt iväg hugg som man snabbt och 
smidigt återhämtar. När man däremot stöter så har man inte många 
fördelar med tvåhandsgreppet, det är rent av farligt med tanke på 
att man förkortar räckvidden i jämförelse med om man hade inlett 
stöten kraftfullt med båda händerna och sedan släppt taget med 
korshanden (handen som är närmast parerstången) så att man 
tvingar vidare stöten med knapphanden (handen som är närmast 
knappen), så att man kan sträcka ut sig ordentligt med både foten 
och resten av kroppen på knapphandens sida av kroppen. 
När man skickar iväg stöten på det här sättet så ökar man både 
räckvidden och styrkan i attacken, och om motståndaren skulle 
undvika attacken så kan man snabbt återhämta svärdet, handen, 
kroppen och foten i den låga garden genom att ta ett steg bakåt och 
greppa svärdet igen med korshanden. 



  
46

Den höga garden med tvåhandssvärdet utformas genom att man står 
med antingen höger eller vänster sida mot motståndaren och håller 
armarna högt upp och långt ut från kroppen så att svärdets spets 
är riktad mot marken så att svärdet täcker hela kroppens längd mot 
förbifarande attacker. 
I den här garden så ska man greppa tag om handtaget vid 
parerstången med handen som är närmast motståndaren, den andra 
handen placerar man vid knappen, och när man står såhär så kan man 
antingen stöta eller hugga vanligt. 
Stöten skickar man iväg (så fort som man har hittat motståndarens 
svärd) så långt man kan nå med båda händerna på handtaget, då 
släpper man taget om svärdet med korshanden så att man kan tvinga 
vidare stöten med knapphanden, samtidigt som man sträcker ut sig så 
tar man ett brant steg fram. Efter stöten så återhämtar man svärdet 
i antingen den höga garden eller den låga garden samtidigt som man 
tar samma steg tillbaka och greppar handtaget igen med korshanden. 
Man ska helst inte använda hugget som förattack från en 
gardposition med tanke på hur lätt motståndaren kan förekomma en 
med en stöt. Från exempelvis den höga garden så kan man börja med 
att man stöter med båda händerna, tar ett steg fram och vänder 
svärdet i ett nedstigande hugg med armarna ordentligt utsträckta. 
Om man möter motståndarens svärd i en bindning som en följd av 
hugget så avlägsnar man korshanden och sträcker ut knapphanden 
så långt man når samtidigt som man tar ett steg fram. I den 
inskjutningen så vänder man handen som håller svärdet uppåt så att 
man når längre och kan driva vidare stöten, direkt efter så 
återhämtar man svärdet som tidigare nämnt.  
Försvaret mot den höga garden 
För att kontra den höga garden så använder man den låga garden, 
och hållningen som man har i den garden är mycket lik den som man 
har i den höga garden där man kan välja att stå med höger fot 
antingen framför eller bakom. 
När man står i den låga garden (motsatt till hur motståndaren står, 
så om motståndaren har höger fot fram så ställer man sig med den 
vänstra foten fram) så möter man upp motståndarens stöt, och så 
fort som man har hittat motståndarens svärd så släpper man 
korshanden, tar ett steg fram och stöter så långt man kan nå med 
knapphanden. Med tanke på att motståndaren tar sig fram snabbt, 
fast besluten att attackera, så når stöten fram snabbare, mot den 
träffytan på motståndaren som är närmast. 
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Den försvarsmetoden kan man använda för att kontra stöten, om 
motståndaren istället skulle hugga så kan man antingen förekomma 
den attacken med en stigande stöt eller möta upp motståndarens 
hugg, ta ett steg fram och avlägsna koshanden för att kunna följa 
upp med en stöt från knapphanden. 
Att attackera från den låga garden 
Den låga garden kan man tillämpa på två olika sätt, med höger fot 
antingen framför eller bakom, och i båda fallen så kan man välja att 
attackera antingen innanför eller utanför. Man skulle kunna säga 
att man snarare skyddar sig än anfaller när man attackerar 
innanför med tanke på att motståndaren som står utanför har 
övertaget. 
När man befinner sig innanför så ska man utföra en stöt som man 
tvingar vidare med båda händerna på handtaget, så långt som 
armarna kan nå, samtidigt som man tar ett steg fram. 
När man befinner sig utanför så ska man hitta motståndarens svärd, 
och därifrån stöta så långt som man kan sträcka ut armarna, när 
man har nått den gränsen så avlägsnar man korshanden och tvingar 
vidare stöten med knapphanden samtidigt som man tar ett steg fram, 
direkt efter stöten så återhämtar man steget, handen och svärdet i 
den låga garden. 
Försvaret mot den låga garden 
Den låga garden är den sanna kontringen till alla attacker och när 
man står där och motståndaren stöter utanför (när man själv 
befinner sig innanför) så ska man möta upp motståndarens svärd och 
stöta fram armen, för då kan man styra bort det från kroppen, detta 
samtidigt som man drar tillbaka den främre foten via en 
kompasserande rörelse så att man kan röra kroppen ur 
motståndarens attacklinje. 
Om stöten skulle komma innanför (när man själv befinner sig 
utanför) så ska man först möta upp motståndarens svärd, direkt när 
den bindningen skapas så inleder man en stöt med båda händerna som 
man sedan tvingar vidare med knapphanden samtidigt som man tar ett 
steg fram. En sådan stöt får ordentlig fart, och i det här fallet så 
behöver man inte oroa sig för att motståndaren ska kunna fånga 
svärdet med sin lediga hand, han kommer att ha för mycket att tänka 
på som att försvara sig från attacken och återhämta kroppen efter 
sin egen attack. 
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Om stavens vapen: partisan, juvelin, bill, hillebard 
Partisanen användes mest i öppet krig för att fotsoldaten skulle 
kunna skära och stöta ned ryttare eftersom deras svärd inte räckte 
för att nå upp. Vapen som man kastar eller stöter fram så långt 
armen kan sträckas ut är lömska och det är just det som gör dem så 
effektiva mot både pilbågskyttar till hästrygg och övriga ryttare. 
Därför så ska en partisan vara stor, och tillverkad av utmärkt stål 
så att man kan förstöra skyddsutrustning av malj. För att man även 
skulle kunna parera attacker lättare så byggde man även på två 
försvar/krokar på partisanens klinga, längst bak där klingan möter 
träskaftet, så att om man parerar ett hugg så kommer 
motståndarens klinga inte att glida längst med skaftet mot 
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händerna. Man gjorde även de försvaren vassa så att man skulle 
kunna attackera med dem, försvaren ska vara ungefär en handfull 
långa och de ska helst vara något böjda så att de är riktade mot 
motståndaren. Partisanen är ett stort och tungt vapen och det var 
först när man ville lätta på det och förminska det som man 
upptäckte ett nytt vapen, juvelinet. 
Juvelinet är ett väldigt lätt vapen så man ska inte hugga med det, då 
det blir svårt att jobba upp rörelsemängd, juvelinets fördel vilar i 
tre stötar. Många fäktare har argumenterat för att sätta försvaret 
någonstans i mitten och att man borde lägga till en vass spets på 
baksidan av klingan (korta eggen) så att man kan tillfoga mer skada 
med huggen. Hur man än vänder och vrider på det så är juvelinet ett 
lätt vapen, en stöt kommer därför att tillfoga mer skada, och av den 
anledningen så har man försvaret där man visar sig öppen (på samma 
ställe som på partisanen). Dessa fäktare som ville hålla sig till 
huggen utformade det uråldriga vapnet hillebarden, som på senare 
tid fick en bror, billen. 
För hillebarden och billen så behöll man försvaren i takt med att 
man ökade attackernas möjligheter. När man har ett vapen i sin hand 
så kan man utföra sex olika rörelser: mot huvudet, mot fötterna, 
mot den högra sidan, mot den vänstra sidan, framåt, bakåt. 
Av alla de sex rörelserna så kan man använda fem för att attackera, 
det var därför som man byggde på en vass krok på baksidan av 
hillebardens klinga så att man kan slita sönder rustnings delar och 
dra ner ryttare från deras hästar. På billen så satte man kroken 
längst ner på den långa eggen. 
En kort sammanfattning: Med partisanen så kan man attackera med 
både eggen och spetsen i fem rörelser, med juvelinet så kan man 
attackera med spetsen via de rörelserna som fungerar, med 
hillebarden och billen så kan man attackera med både eggen och 
spetsen i alla sex rörelser. Dessa vapen tränar man inte bara på att 
använda i strid en mot en utan även för att man ska kunna bryta pik 
formationer i krig. 
Hållningen med stavens vapen 
Partisanen, hillebarden och billen håller man med ett liknande 
grepp just för att man kan hugga med dem, juvelinet håller man med 
ett annat grepp just för att man stöter med det. Partisanen, 
hillebarden och billen håller man med händerna i mitten av skaftet, 
med vapnets häl väldigt lågt framför kroppen och vapnets spets 
nära huvudet. 
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Det är skaftet fr.o.m. mitten t.o.m. vapnets häl som man använder för 
att försvara sig mot och slå undan stötar från pikar och andra 
vapen. Om man sätter åt sidan motståndarens stöt på det sättet så 
följer man upp genom att ta ett steg fram med den bakre foten 
samtidigt som man hugger nedstigande med rejäl kraft tvärs över 
motståndarens pik. Den typen av attack är väldigt stark och kommer 
inte bara att förstöra pikar utan även andra vapen som försöker 
hindra en. 
Juvelinet använder man inte i krig, man vinner inga fördelar med det. 
Om man däremot hade varit tvungen till att använda juvelinet så får 
man parera med försvaren, slå åt sidan motståndarens vapen och 
direkt stöta mot den lämpligaste luckan. Partisanen hade däremot 
fungerat bättre med tanke på att man kan parera med staven och 
utdela kraftfulla hugg som man förstör motståndarens vapen med. 
Följande kommer stavens vapen i strid en mot en att avhandlas, de 
visa och diskreta fäktarna kommer att veta vad som ska göras, men 
oavsett så kommer lite konkreta exempel framföras. 
Billen mot billen, hillebarden mot hillebarden och 
hillebarden mot billen 
Billen och hillebarden har samma typ av försvarsmetod och är lika 
långa så det kommer följaktligen bara att beskrivas en 
försvarsmetod för ett av dessa vapen för att förenkla det hela. 
När det kommer till attacker med hillebarden så måste man ha i 
åtanke att även om hugget och stöten är väldigt kraftfulla så är 
det svårt att stöta och farligt att hugga. Stöten kan motståndaren 
förhindra genom att använda vapnets många krokar för att antingen 
stoppa den eller tvinga det åt sidan. Hugget kan motståndaren 
förhindra genom att stöta under det, i samma stil som med 
enhandssvärdet fast i det här fallet så har fäktaren med 
enhandssvärdet mer tid på sig med tanke på att hillebarden skapar en 
större cirkel än ett svärd. 
SÅ dem som vill fäktas säkert med hillebarden måste ta hänsyn till 
två saker, använd alltid stöten som en förattack, det är den minst 
riskabla av de två. Hugget måste utföras ytterst smidigt, i 
förhållande till tid och följande instruktioner. 
Att attackera med hillebarden 
Det finns bara en gard som man använder när man fäktas med 
hillebarden, och det är den låga garden. Man ska hålla vapnet med 
händerna brett isär, med spetsen riktad mot motståndaren samtidigt 
som man har den foten fram som är motsatt till den som 
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motståndaren har fram (om motståndaren har vänster fot fram så 
står man med höger fot fram). När man jobbar med sin fäktning från 
den hållningen så ska man vänta med att stöta motståndaren tills 
man får ett bra läge att slå motståndarens vapen åt sidan, och 
direkt efter så stöter man mot den lämpligaste luckan. 
När man slår åt sidan motståndarens vapen så kan det hända att de 
trasslar ihop sig i varandra och fastnar. Om det skulle hända så tar 
man ett steg fram, lyfter upp ens eget och motståndarens vapen 
samtidigt som man slår motståndaren i bröstkorgen med vapnets häl 
(det är i sådana här situationer som det är ytterst fördelaktigt att 
fästa en järnspik i vapnets häl), direkt efter den attacken så tar man 
ett steg tillbaka och hugger nedstigande mot den lämpligaste 
luckan. 
Ett sådant nedstigande hugg skulle även kunna förstöra 
motståndarens svärd, och när man utför det hugget så ska man 
givetvis hålla sig smidig, modig och komma ihåg att man när som helst 
kan bli attackerad av motståndaren eftersom man är så nära, men 
t.o.m. då är det en liten risk just för att när man står i den här 
garden så kan man enkelt parera attacker, motståndaren har inte 
mycket annat att göra än att skapa avstånd (ta ett steg bakåt) och 
stöta. 
Det går även att attackera via en annan metod, när man har skapat en 
bindning som i tidigare exempel och lyfter upp båda vapnen för att 
haka loss dem så byter man plats på händerna och hugger, antingen 
tvärs över, högt eller lågt, det är lika fördelaktigt vad man än 
väljer. Efter attacken så tar man ett steg tillbaka, ändrar tillbaka 
händerna och återhämtar sig i gardpositionen. Genom att flytta 
händerna på det här sättet så kan man smidigt hugga motståndaren 
där man finner honom öppen, högt eller lågt. 
Att parera med hillebardens häl 
I försvar till de tidigare nämnda attackerna så ska man stå med den 
foten fram som är motsatt till den som motståndaren har fram. 
Om motståndaren försöker lyfta upp båda vapnen när den tidigare 
nämnda bindningen uppstår för att frigöra sitt eget vapen så frigör 
man sitt eget genom att ta ett steg fram samtidigt som man slår 
motståndaren med vapnets häl antingen mot låret eller mot magen, 
direkt efter så flyttar man på händerna och hugger nedstigande 
utan tanke på att återhämta sig i gardposition och återhämta 
händerna. Ett sådant hugg är snabbt om man är smidig i utförandet. 
Om man inte skulle utföra hugget tillräckligt snabbt så räcker det 
ändå för att skydda en från motståndaren hugg. 
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Att attackera från juvelinens gard 
När man fäktas med juvelinet så kan man använda samma gard som 
med hillebarden, just för att det kan krokas ihop med motståndarens 
juvelin, och för att man kan ge en liknande stöt. Eggen är däremot 
mindre så det är inte lika fördelaktigt att hugga, därför så ska man 
undvika att trassla ihop ens vapen med motståndarens, just för att 
hugget är den mest rimliga kontringen på den utväxlingen. 
Man borde istället slå motståndarens juvelin åt sidan och direkt 
följa upp med en stöt. När motståndarens juvelin är innanför 
(alltså när juvelinet är mellan armarna på motståndaren, eller emot 
dem) så ska man tvinga det utåt och direkt följa upp med en stöt så 
långt som armarna och vapnet når mot motståndarens ansikte utan 
att ta något steg. 
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När motståndarens juvelin är utanför så ska man tvinga det tillbaka, 
ta ett steg fram och stöta så långt armen och vapnet når mot 
motståndarens ansikte, direkt efter så tar man ett steg tillbaka 
återhämtar man sig i den låga garden. 
Försvaret mot juvelinets stötar 
För att motståndaren ska kunna slå åt sidan ens juvelin så måste han 
för ett ögonblick lämna den raka linjen, i den sekunden så ska man 
förekomma motståndaren med en stöt mot den lämpligaste luckan, 
antingen innanför eller utanför, samtidigt som man stöter så tar 
man ett steg fram och efter så backar man ett steg och återhämtar 
man sig i den låga garden. 
Om partisanen 
Om man skulle fäktas med en partisan när man bara möter en 
motståndare så ska man helst inte hugga, med tanke på hur lång tid 
det tar, motståndaren kommer hinna förekomma en med en stöt 
under den tiden. Därför ska man hålla sig till stöten, med samma 
strategiska principer gällande attack och försvar som i stycket om 
juvelinet. 
Om piken 
Av alla vapen som man kan bära så är det ensamma enhandsvärdet det 
mest hederliga, med tanke på att vapnet är så enkelt utformat och 
att man inte har några hjälpmedel som exempelvis dolk eller 
bucklare, det är alltså minst kapabelt till förfalskad fäktning. 
När det kommer till stavens vapen så är det piken som är det mest 
simpla, mest hederliga, mest ädla vapnet. Därför är det här vapnet 
högt uppskattat av kända riddare och adelsmän, just för vapnets 
enkla och sanna form. 
För att fäktas med piken så behöver man inte bara vara vältränad för 
att kunna fäktas smart och smidigt med det stora vapnet utan man 
måste även vara modig, och med ett utmärkt omdöme vara beredd på 
att anfalla, i förhållande till rörelser och tid.  
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Hur man hanterar piken 
Vissa fäktare föredrar att bära piken med händerna i mitten, medan 
andra föredrar att bära den med händerna vid vapnets häl. Dem 
försvarsmetoderna är att undvika, den ena är för farlig (när man 
håller den i mitten), och den andra är för jobbig (när man håller den 
vid vapnets häl), när man håller piken vid vapnets häl så kommer man 
snabbt att trötta ut armarna, man kommer inte heller varken kunna 
försvara sig korrekt eller attackera med säkerhet då man har 
förlorat stabiliteten och kraften i vapnet, så om motståndaren 
attackerar så kommer man inte att ha kraften att tvinga 
motståndarens vapen åt sidan. 
Piken är ju som en rak linje och när man hanterar den så måste man 
komma ihåg att en liten rörelse för handen är en stor rörelse för 
spetsen och tvärtom, så man kan ju tycka att man borde attackera via 
den raka linjen, så smidigt och starkt som man kan, men piken är tung 
med tanke på hur lång den är så man ska faktiskt undvika den 
metoden. 
Piken ska bäras med en arms längd från vapnets häl, där man är 
lagom långt borta från faran, och man behöver inte anstränga 
armarna så mycket när man håller piken med en armslängd isär och 
med den bakre handen så ska man hålla fast piken hårt medan man med 
den främre handen håller piken löst så att piken kan förflyttas fritt 
fram och tillbaka. Piken banar störst väg av alla vapen med dess 
spets, och tvåhandssvärdet 
banar större väg än 
enhandssvärdet och 
enhandssvärdet större än 
dolken o.s.v. 
Bland alla vapen så gäller den 
lagen att ju längre det är 
desto större väg banar dess 
spets och desto större hugg 
med eggen. Det här har bara 
med räckvidd att göra, inte för 
att det större vapnet är tyngre 
eller för att man använder det 
mer kraftfullt utan via ett 
naturligt fenomen (räckvidd) 
som man kan förklara via 
följande exempel. 
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Det längre vapnet utformar det största hugget och frågan är ju om 
det även gäller för spetsens attacker. Spetsens attacker är 
cirkulära dem också, eftersom piken är så lång så kan man utforma 
ett större slag eller en stöt, att detta stämmer bevisas i följande 
logik. 
Om man föreställer sig att armen som man håller i ett utsträckt 
läge bildar en rak linje, där armen är fast i den ena änden exempelvis 
axeln och rörlig i den andra änden exempelvis handen så att den ena 
änden rör sig från den andra, cirkulärt, så att man inte kan röra 
armen om man inte böjer den och sedan böjer ut den igen, men även 
den rörelsen hade varit riskabel. 
Så om man föreställer sig att på den rörliga delen av armen, eller 
den raka linjen, så finns det en korsande linje, en pik, ett svärd eller 
ett annat vapen. Så när armen rör sig cirkulärt i en attack så bär man 
med sig den korsande linjen i form av ett vapen som ju längre det är 
desto större cirkel skapar det, som man kan se i följande figur. 
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Pikens garder 
För att kunna försvara sig mot och attackera motståndaren med 
piken så behöver man vara tränad i att fäktas från pikens tre garder. 
Från ens gardposition så tvingar man motståndarens vapen åt sidan 
för att direkt följa upp med en attack mot den lämpligaste luckan. 
Från den låga garden när man håller piken med vapnets häl lågt och 
vapnets spets högt så försöker man nå luckorna från mitten och 
uppåt. 
Från den höga garden när man håller piken med vapnets häl högt 
och vapnets spets lågt så försöker man nå luckorna från mitten och 
neråt. 
Från garden mellan den höga och den låga så håller man piken med 
spetsen rakt mot motståndaren, det är den starkaste och säkraste 
hållningen, och i försvar till den höga garden och den låga garden 
så behöver man bara tvinga åt sidan motståndarens vapen för att 
vinna övertaget, men om motståndaren skulle fäktas från den 
mellersta garden så är det bäst att byta till antingen den höga 
garden eller den låga garden, då det blir svårt att både tvinga åt 
sidan motståndarens vapen och att stöta utan att det blir en 
dubbelträff. 
Att attackera från pikens garder 
När motståndaren står i den låga garden så ska man stå i antingen 
den höga garden eller den mellersta garden, och i den låga garden 
eller den mellersta garden ifall motståndaren skulle stå i den höga 
garden. 
Så fort man får chansen så ska man tvinga åt sidan motståndarens 
vapen, oavsett ifall motståndarens vapen är innanför eller utanför, 
så att man direkt kan följa upp med en stöt, och när man gör den 
åtsidosättningen så ska man också tänka på att inte röra vapnets 
spets för långt från den raka linjen I.O.M. att man behöver komma 
tillbaka dit så snabbt som möjligt för att kunna stöta. 
I dem här rörelserna så ska man även hålla kroppen motsatt armarna 
så att man är mer täckt från motståndarens stötar och kan stöta 
kraftfullt själv. Så från den höga garden stöter man nedstigande, 
från den låga garden stöter man stigande och från den mellersta 
garden stöter man mot mitten, de här attackerna är fördelaktiga 
och förbrukar lite tid. 
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Försvaret mot pikens garder 
Attackerna från pikens garder kontrar man på samma sätt som när 
man fäktas med juvelinet. När man fäktas med piken så behöver ens 
uträkningar i förhållande till tid vara perfekta med tanke på att man 
inte har några extra försvar eller hjälpmedel på piken, allt hopp om 
seger vilar i ens goda omdöme och smidigheten i utförandet. 
Det finns nu inget mer gällande den sanna konsten som bör 
framläggas, fäktarens skicklighet inom den sanna konsten kan bara 
besannas genom handlingar och inte ord, det är varje fäktares eget 
ansvar att träna sig i den sanna konsten, först genom att flitigt 
lära sig principerna och sedan genom att man med vapnets träning 
uppnår ett listigt och detaljrikt omdöme för tid, utan att uppnå det 
så kan man inte gå i vinst på något sätt. Det finns ju dem som 
föredrar huggen men dem som vet vad sann konst innebär behöver 
inte gottskriva det, just för att det inte är via huggen som man 
bemästrar den sanna konsten, utan via stötarna, att kunna utföra 
dem på alla möjliga sätt, med överlägsenhet i förhållande till tid. 
Man ska inte heller attackera och ändå bli träffad av motståndaren, 
det är så ett vilt djur beter sig och inte en förståndig man, utan man 
borde attackera och förbli oskadd. Allt det här lär man sig enkelt 
via den sanna konsten. 
Slut. 
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