
 



 



 



 



GYMN ASTIKENS

ALLMÄNNA GRUNDER

LING,

dels aj Färfattaren, dels, enligt dess yttersta vilja, efter des« död,
redigerade och på trycket utgifna.

(FRA.GMENT.)

--.--
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fö rhandvarande til�tånd, utan jemväl med afseende ii före
g åen de medfödda eller tillfälliga brieter hos dem. Måtte hvad
jag nu yttrat, icke synas förmycket om en bok 80m denna!

Att först upprödja ett fält är svårt, att sedan förbättra det
är lättare,. att sköta och. skörda det är lättast; likväl tänker aldrig
den. sista odlaren på den första; ty han beräknar blott sin egen
möda. Samma glömska väntar också mig, det vet jag; men jag
beder Gud att framtida Läkare och Uppfostrare måtte hvar efter
annan utvidga och förbättra dessa mina försök; ty då torde gym
nastiken engång hos nordbon återfå samma stora betydelse, som den
hade i Plates, Hippokrats och Galeni sinne.

Stockholm 1834.

LJog.
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FÖRSTA AFDELNINGEN.

1. Men�iskoorganismen som Ett Helt.

Att Ett endast är Ett, (således hvarken mer eller mindre)
är en sanning, erkänd af alla; men använd af få 1). Då vi
här tala om Menniskoorganismen, antaga vi den sam Eu för
sig bestående Helt; dess biforhällande till den yttre verIden
komma således icke här i fråga,. utan såsom gagneliga eller

menliga inflytanden på nämde organism. Skal1 nu denna be
traktas såsorn Ett Helt, hvilket, såsom detta Hela sig företer,
i ana punkter är begåfvadt med Lif; så kan man icke eller
förbise någon af dess beståndsdelar, ty detta Hela antoges
då vara m£nd1'e an Ett Helt. ViI1e man åter betrakta någon
af dessa beståndsdelar under diktad mångfald, så skulle detta
Hela antagas för mera än Ett Helt.

2. Lil och Materia.

Lifvet är det oändliga, och antager detta oändliga en

viss gestalt som väsen, då måste denna gestalt, f(jr att vara

skild ifrån andra väsen, hafva någon begränsning, det vill säga
harva ändlighetens; och detta andliga kaJJa vi materia. Men
materien kan icke gifva sig sjelf ett väsen. Lifvet är det
enda, sam bestämmer dess tillvaro. All form är således ut

tryck af Lif. Derföre har sjelfva den så kallade oorganiska
naturen ett lif, d. v. s. ett tillvarande, uttryckt icke allenast

igenom dess skenbara former, utan alven genom kohesion m.

m., och framför allt genom hvarje arta(ändring; emedan, utom

denna Lifvets sinnebild, all materia skulle vara likartad.
Som nu lifvet icke kan i tid och rum uppenbara sig

uta n gen o m ma t e rie n, och denna icke heller kan sägas

1) Här är uttrycket: Ett taget i sin allmänna betydelse, icke efter begrep
Pet om matematiaka storheten.
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vara till utan genom Lifvet , så måste också menniskoor

ganismen uppenbara sig genom dessa häda, och äfven dess
väsen, likasorn alla organismens företeelser, kunna hänföras
till vissa grundformer..

3. De tre grundformerna.
Lifvet (det gudomliga) i fun frihet, d. v. s. fråntänkt

materiens yttre vi/kor, uppenbarar sig uti menniskan såsorn

lornu{t 2), fast dettas lagre yttringar forma sig efter organis
mens materiela verktyg: syn, hörsel, känsel o. s. v. Men
Lifvet, j fullt samband med materien d. v. s. denna senares

högsta betydelse eller tillvarande, framter det som vi kalla
Lifskraft.

Denna, nämligen lifskraften, har trenne hufvudsakliga
yttringssätt eller grundformer: den dynamiska, den kemiska.
och den mekaniska. 1:0 Den dynamiska, hvari Lifvet, lika
som uttalande sitt eget sjelfsUlndiga väsen. söker lösgöra sig
från materien. �:o och 3:0 Den kemiska och den mekaniska,
hvari Li/vet j förening med materien, under lägre potenser
uppenbarar sig; dock tyckes i den kemiska potensen Lifvet
mera åskådligt framträdande, och i den mekaniska potensen
materien, hvarfore båda kunna anses såsom under egna be
tinganden stående former.

Totalbegreppet af dessa tre grundformer beteknar en full

komlig organism och alla tre ingrt'pa i Iwarje företeelse, som

2) Olika författare hafva pl olika sätt bestämt skilnaden mellan Lif och
materia. Om vi tänka oss materien (den Oorganiska naturen) såsom en i sig
lifägallde princip i full passivitet, d. v. s. ilet negativa Lifvet, hvilket för vÄr
sinnliga fattning ännu icke framträdt under lifsform, såsom aktif princip eller
positift lif; sil torde man i en populär afhandling sam denna kunna bruka ordet
materia i motsats till ordet lifo För menniakan shorn förnuftsvarelse måste
hvart och ett naturväsen till och med hennes eget, vara till blott genom det
begrepp, som hon fäster dervid. Men begrepp (tanke) är nÄgot, sam gh utom
detta väsen; och sjelfva förmågan att med sinnesverktygen förnimma eller upp
fatta närrida väsen (vare sig ett främmande eller heunes eget), detta allt är

något annat än h�.ad samma väsen är, såsom skildt irrlln allt begrepp eller
tanke inom oss. Ar nu begrepp (förnimmande, uppfattning, tanke) annat än
väsendet utom begreppet, sä måste begrepp vara uttryck af Lif (det sig sjelf
bestämmande d. v. s. Gudomen); emedan detta är det enda: 80m kan inoripa i allt.
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deri framstår; men de olika förhållanden, som dessa grund
former harva till hvarandra, utgöra [enomenernas olikhet sins
emellan. Vare detta sagdt engång för alla, på det ingen
måtte tro, att härmed åsyftas en sönderdelning af dessa tre

grundformer, enär fråga är om organismens ide; ty vi skilja
dem endast åt, såsom former, hörande till ett och samma

grundbegrepp.

4. Fenomenernas oändlighet.
I årtusenden har man antagit förenämde tre grundfor

mer, och i årtusenden torde menniskotanken förgl:lfves sträfva,
att få en mera enkeloch fullständig framställning of organis
men, om än de förklaringar, vi här framlagt, äro felaktiga.
Forntidens vise gjorde sig ett dylikt begrepp om mennisko
varelsens trefald, såsorn själ, ande och kropp 3).

Men huru kunna så i oändlighet åtskilda, fenomener
framstå genom berörda trenne grundformer? Svaret hafva vi
redan l det föregående. Lifvet (det oändliga), såsom emana

tion af Gudomen, kan icke begränsas i verksamhet. Det är,
liksom Den, på engång i allt och ö(vera llt: I sin högsta [ri
het är det förnuft: formäldt med materien, Gudomligheten in

karnerad, måste lifvet, såsom lilskraft, verka på alla punkter,
annars skulle det sjelft vara materia och således organismen
totalt eller partielt upphöra. Vidare härom i det åttonde stycket.

M,aterien, till sin ide motsatt Lifvets ide, \se det andra

stycket \ måste stå i beständig konflikt med detta, och således
äfven med sig sjelf i hvarje del, hvarje punkt af organismen; ty
det är endast genom Lifvet, som materien undfår en form, hvilket
redan är anmärkt. Om vi kalla detta förhållande polaritet,
magnetism o. s. v. torde vara lika nära med naturens ide;
nog af, att genom detsamma måste organismen, betraktad 80m

ett enda Helt, alltid förändra sig till sig sje/f, och, endast

3) Detta öfverensstämmer äfven med de gamle nordboers föreställning här
om; ty med ande menades själen, förenad med kroppen, och derföre hette dö
att anda,; äfvensom. man i vissa landskaper ännu säger: själas.
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genom sin begränsning till det yttre, vara densamma, fastän
skenbarligen, d. ä. såsom Individ. Lifvets ide: oändlighet,
sammanlagd med materiens ide: ändlighet, måste i detta hän
seende utgöra en summa, som är den högsta på detta klot 4).
Derföre kallas också menniskan en liten verld, Hennes tanke
och fantasi omfatta och upphinna alla sferer; hermes lifsprincip
tillegnar sig alla jordens alster, äfven sjelfva dess gifter, och
hermes mekaniska förmåga och fardighet liknar alla djurs;
men under dessa inre och yttre stridiga foreteelser är hon
ändock blott ell enda lIelt.

5. Helsa; Sjukdom.
Då vår organism icke kan till sig sjelf vara ett full

komligt Helt, utan genom sina delars räua förhållande till
detta Hela; så måste Helsa vara likstämmighet (harmoni) e

mellan delarna af denna vår organism, och Sjukdom tvärtom

vara ruhhning i dem (disharmoni). Då nu menniskan såsom
en afspegling af hela verldslifvet, kan i verksamhet och njut
ning tillegna sig allt, så måste hon äfven vara underkastad
alla kroppsliga lidanden. En fullkomlig organism blir således
hIott ett ideal; ty all helsa måste vara relatif, om den ej
skall upphäfva begreppet om dödlighet. Och Jikasom Lifvet

(det oändliga), äfven under sin inkarnation, har milliontals skep
nader, hvarunder det framträder (såsom vilja, afsky, sorg,
fruktan m. m.) så antager äfven ämnet, förmäldt med Lifvet,
mångfaldiga olika skepnader i helsa, sjukdom, svaghet, styrka
o. s.' v., fastän så väl det ena som det andra endast äro

ftjret�elser i de gradvis vexlande grundformerna, och således
tillhöra organismens enhet till sig sjelf.

Häraf skälet, hvarföre en rätt betänkt uppfostran icke
kan afse blotta sinnets och förståndets utveckling (det dyna
miska) utan måste syfta till organismens Helhet, d. v. s. ä£-

4) En'ligt hvad vi förut sagt, kan här, med materiens ändlighet, icke för

stås dess totala tillintetgörande, utan endast dess beständiga vexling i form d.
v. s, dess beroende af allt utom sig i tid och rum, aåilom vilkor för formen.
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ven bestämma huru ynglingen bör näras, badas, härdas i luf
ten (det kemiska) för att icke genom veklighet förslappas, och
tillika anordna hans rörelse, hvila, kroppshållning och tek
niska färdigheter ffi. m, (det mekaniska). Endast detta till ..

hopa är en fullständig uppfostran. Häraf äfven skälet hvar
före en sjuk ej allenast får sig bestämda de läkemedeloch
födoämnen, som äro "honom gagneligast (det kemiska), utan

äfven hans rörelse, hans ställningar under hvilan (det meka

niska), och det sätt hvarpå hans kinkiga lynne m. m. måste
behandlas (det dynamiska). Endast detta tillhopa är en full

komlig sjukvård. Som hufvadämnet för denna bok är den
mekaniska behandlingen af menniskoorganismen, så börja vi
·med att först betrakta denna grundform.

6. Den mekaniska grundformen.
Allt, som lefver, rörer sig: ty Lifvet i förening med

materien är sjelft en fortsatt förändring i tid och rum. Men
vehikeln för en frivillig rörelse är muskelkraften (den meka
niska grundformen), fastän dennes förmåga att röra sig är lifs
kraften sjelf d. v. s. det dynamiska i förening med det ke
miska och mekaniska. Denne senare agenten kan höjas eller

nedstämmas. antingen genom kemisk eller dynamisk inverk

ning. Starka drycker och häftiga sinnesrörelser bevisa både
det förra och det senare; och båda forenämde agenter till

hopalagde göra inverkningen ännu större, såsom vid feberyrsel,
fallandesot m. m. förnimmes.

Då nu den mekaniska grundformen blott är en, så måste
afven lagen för dess yttringar vara blott en; och då man

med ordet gymnastik vill uttrycka rörelser, som äro enliga i
med menniskoorganismen, så måste gymnastiken, ehuru mång- 1
faldig i sina former, dock alltid vara blott en till organismens
ide. Sålunda sammanfalla de olika begreppen af aktif och

'Pass�f rörelse till en och samma grund/orm. nämligen orga
nismens mekaniska agent. Rörelsernas olikhet bestämmes af

subjektets olika .behof, och de höra således blott till en och
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samma grundform antingen de i pedagogiskt afseende användas
såsorn ett [örvaringsmedel (preservatif) eller i ruedikalt afse

ende för att häfva en redan framträdd sjukdomsform. Så i
det ena som det andra fallet syftar gymnastiken att beverka

organismens harmoni, och dess yttringar höra alltid till den
mekaniska grundformen; fastän (såsorn vi förut sagt i det tredje
stycket) ingen af de Minne andra grundformerna dervid hör
förbises.

7. Den kemiska grundformen.
Är den mekaniska grundformen blott en, så måste den

kemiska äfven vara det; emedan, (som vi förut sagt, i det

tredje stycket) de hegge äro blott ett qvalital1jt uttryck af Lifvet
förerit med materien. Då nu den kemiska grundformen hlott är

en, så kan man Jika så litet tänka sig denna flerfaldig, som den
mekaniska. Häraf följer, att allt hvad vår organism tillegnar
sig af den yttre naturen, står under en och samma grund
form, nämligen den kemiska, och att likaså litet som den me

kaniska grundformen kan sönderfal1a i frisk- och sjukrörelse,
likaså litet kan den kemiska grundformen till sin inre betydelse
sönderdelas i läkemedeloch födoämnen (medikament och ali

ment). Allt som hlifvit tillagadt i det stora köket, hvilket
man kallar apotek, och i det lilla köket inom vårt hus, hi

bringas, emottages, förenas och sondras af vår organism me

delst samma organer och efter en och samma Jag 5).
En långt drifven hunger eller törst ar åtföljd af allmän

nedstämning i organismen, af feber, yrsel, raseri och omsider
döden. Jlat eller dryc/c, hvarigenom alla dessa sjukdomsfor
mer och deraf föranledd död kunna häfvas, måste således

5) l\n, den inskränkta sjelfkiirleken bele detta yttrande! Det vederlägges
derigenom likasIt litet, sorn det pit minsta vis kan nedsätta den sauna medicinen
frh henues vetenskapliga högsäte. Hennes värde som vetenekap utvidgas i sam

ma mon, sam hennes inre väsen framträder utan yttre flärd. Elt pulver eller
piller betyda lika litet i materielt afseende, scm en mekanisk vridning eller
tryckning pä en kroppsdel; men iden af dessa kemiska eller mekaniska formler,
Tigtigt använd till crganismens ide, utgör båda. enda cch Ianni värdo.
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äfven vara ett medikament, så vida det användes med afse..

ende å subjektets stämning. Missbruk har förändrat allt: hvad
sam förr var mat är nu medikament och tvärtom 6).

Man invänder, att rigtigt använda läkemedel yttra sig i

organismen blott genom sin motverkan på vissa delar af den

samma, och således mera partielt rigta sin verksambet på
den sjukliga delen. Detta är sannt. Men enahanda är också
förhållandet med födoämnena; ty, såvida de icke äro likartade,
måste de också hafva olika beståndsdelar, och följakteligen
olika yttringssätt. d. v, s. olika verkningssfer i organismen.
Vore det icke så, skulle organismen till sig sjelf icke kunna
vara olika i dess större och mindre delar, och således äfven
likartad både till sina allmänna och enskilta systemer. Man

säger väl att starkare och svagare födoämnen, t. ex. kött,
och vattensoppa m. m. afgifva samma organiska beståndsde
lar. Vore det så, borde produkten af tvenne olika krafter
(födoämnen), lagda till en och samma grundkraft (den orga
niska), utgöra en och samma summa, d. v. s. blifva alldeles
lika i sin verkan, hvilket är orimligt. Således kunna olika

födoämnen, hvarken i qvantitatift eller qvalitatift hänseende
meddela kroppen samma organiska beståndsdelar, hvilket äf
ven förnimmes af den olika verkan, som hvart ett födoämne
har både for och efter matsmältningen. Försigtiga läkare gifva
sjuklingen stundom endast brödpiller, sockervatten, m. m. Att
tro det dessa ämnen icke äro hvad man förstår med medi
kament; emedan de såsom sådane blott kunna verka på den
dynamiska potensen, vore äfvenledes origtigt och stridande
mot det grundbegrepp af organismens enhet, som förut är

framstäldt i det tredje stycket.
Äfvenledes göres det inkast att gifterna icke kunna vara

födoämnen. De äro det likamycket. som de hetsigaste kryd
dor eller som opium, hvars saft Hr hvardagsdryck för Öster
länningen. Båda skada organismen, när de missbrukas; så

6) Tropikens kryddor äro nu mat för de förfinade klasserna, men medika
ment för vår bonde. En ringa portion af peppar kurerar honom, men icke de
förra. Hvitlök, fordom ett nordiskt födoämne, såsom ännu hos Ryssen, har
blifvit inskränkt till ett läkemedel hos oss.

Ling. 111. 29
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äfven hvarje annat missbrukade medel af hvad beskaffenhet
sorn helst. Lagen fUr vår organism är den, att affjerma allt,
sorn dermed ej bör eller kan förenas, Detta, säger man, är

just fallet med gift; men huru kunde qvicksilfret verka ända
till tändernas och andra delars förstörelse, om kroppen blott
och bart reagerade mot detsamma? Däremot har man sett

menniskor, som så vant sig vid att förtära gift. att de om

sider icke kunnat du, utan genom de storsta doser. Berättel
serna om långsamma furgiftningar t. ex. med aqua tophana
o. d. torde bevisa att vid desamma, gifterna assimilera sig
med kroppen. Då man mot febrar och andra åkommor an

vänder arsenik, verkar v1:11 detta genom reaktion, men alla

födoämnen, äfven de oskyldigaste kunna sägas reagera på or

ganismen. Förutan konflikt mellan denne och födoämnet.
skulle detta senare hvarken kemiskt upplösas eller mekaniskt

kringfuras j kroppsdelarne, ännu mindre derå yttra någon ver

kan och således icke heller någon återverkan (reaktion). For

men, under hvilken dessa indigestibla ämnen gifvas, bestämmer

visserligen till största delen möjligheten af deras assimilation.
Sålunda verkar gullkulan blott mekaniskt genom sin tyngd,
men gullpulvret kemiskt; emedan det under en mera Iordelad
mekanisk form, kan af sugkärlen upptagas. Likaså jernet,
brukadt under samma former. Man har stundom sett menni
skor dagligen förtära flintstenar och glasstycken. Är väl detta
mera furenligt med vår natur, än metallerna och deras be

redningar? Om deremot dessa icke verka annorlunda än som

kaustika retmedel, så är ju detta ant, hvad som i allmänhet
vinnes och åsyftas genom starkare kemiska inverkningar. Hvad
man i allmänhet kallar medikament verkar fort på oförderfvade

naturer, så äfven det man kallar aliment; men den sjuke blir
icke frisk af det senare och måste ofta fåfängt försöka det
förra. Det 1:1r merendels blott en qvantitali(, icke en qvali
tali! princip, som ligger till grund för detta. Om måttlighet
i mat och dryck är nyttig för den friske, måste hofsarnhet
i läkemedlens bruk äfven vara ett vilkor för den sjukes för

bättring. Den mekaniska agenten är äfven i detta hänseende
lik den kemiska. Okunnigt folk kallar det en stark natur,



då dosen af det kemiska medlet måste fördubblas, men dels
förhåller det sig tvärtom, dels heror detta af serskilta perso
ners organiska mottaglighet f(jr olika inverkningar. Så ur det
äfven med den mekaniska inverkningen. Den mest genom
gripande sjuklighet är just den, som yttrar sig såsom torpid
svaghet, hvarvid sjuklingen senast anger verkningen af en

rörelse, hvilken hos friskare organismer strax förnimmes, t. ex.

genom hlodets kastning, lokalömhet m. m. Likasom inverk

ningen af ett kemiskt medel stundom framstår isamma ögon
hlick, som det meddelas kroppen, så framträder äfven den
mekaniska inverkningen vid minsta heröring på en nerf utan

någon synbar orsak eller mekanisk ändring i kroppens yttr�
delar.

Dessa likheter mellan den mekaniska och den kemiska
grundformen skola fullständigare framställas i det trettonde
stycket.

8. Den dynamiska grundformen.
Då hvar och en af förenämde tvänne grundformer, un

der hvilka de olika företeelserna framstå i vår organism, är

hlott en enda, så måste älven den dynamiska grundformen,
hvarunder lifvet i sin högsta potens framträder uti organis
men, vara blott en enda, fastän den uppenbarar sig på oänd

ligt olika sätt, allt ifrån förnuft intill den allraobetydligaste
verkning eller förnimmelse i den allraminsta punkt af vår

organism. Härigenom hlifver också menniskan den fullkom

ligaste af alla varelser: Guds helUte, enligt skriftens uttryck.
Men då menniskan ensam kan framstå, såsorn det högsta,
förmedelst sin högre fullkomlighet; så kan hon äfven bli den

lägsta af alla varelser, om hon nedstiger från denna gudahöjd.
Derföre har också endast hon pligter; men icke de öfriga
djuren. Som kropp och själ göra menmskoväsendet till ett

helt, så kunna de icke heller serskilt utbildas, utan på en-,

deras bekostnad. Vilden och filosofen äro i detta fall lika
lottade.
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Det är tvifvelsutan orätt att i sitt urbegrepp vilja skilja
lif och förnuft. Enligt hvad vi anmärkt i det tredje stycket, är

förnuft Jifvet i sin högsta frihet, hvarunder menniskan endast
brukar den materiela vehikeln af forrnler; ty från begreppet
menniska kan begreppet materia icke helt afsöndras; hon
vore då blott en ande. Genom dessa formler är förnuftet
d. v. s. lifvet i sin högsta betydelse, sig sjelft ovetande, fästadt
vid ämnets bostad, jorden; fastän, förglömmande sig sjelft som

individ, det endast söker sin frändskap med Alltet (universum).
Lifvet, organiskt bestämde genom materien och förnim

mande sig såsom individ, handlar, som sådant, endast dyna
miskt, d ä. medlande mellan det ändliga och det oändliga .

.Äfven i denna skepnad är lifvets omöjlighet alt hvila likaså

verklig, 80m då det, i fullkomlig frihet från materien, fram
träder 80m förnuft. Den dummaste kan tänka, om än väckt
endast af sina sinnesverktyg; men han förnimmer icke sjelf,
att han tänker ; ty de materiela inverkningarne öfverväga hans
[{jrnuft. Så blir äfven tankspriddhet lätt förklarlig, nämligen
genom en organisk ojemvigt, och orätt kallas detta tanklöshet;
ty denne senare uttrycker materiens högre välde hos menni
skan.

Man anmärker att många stora tänkare och skalder varit

lytta eller siukliga; alt man kan mista en arm eller ett ben,
och likväl fortgår det dynamiska, och det kemiska förhöjes.
Detta allt är i vissa hänseenden sannt ; men månne icke dessa
tänkare och skalder blifvit större, om deras kroppsförmögen
heter varit fullkomligare? Den friskaste är icke i stånd af så
starka själsa nstrangningar strax efter måltiden som (öre den

samma; skulle då icke en sjukling äfvenledes bero af den
kemiska inverkningen? Och har ej den lytta menniskan upp
hört, alt såväl i kemiskt som mekaniskt afseende vara ett

helt? Brist på viljans fullkomligare verktyg, således på hermes
tekniska vehiklar, närmar henne ju till en lägre djurklass ; ty
vilj'an är lifvets frihet subjektift framställd, liksom förnuft är

lifvets frihet objektift betraktadt. Således utgöra båda till

hopa menniskovarelsen i sin högsta betydelse.
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9. De tre grundformernas motsvarighet �. naturen.

Det torde icke vara orätt, om man anmärker, att dessa
tre grundformer hafva sina motsvarigheter icke allenast i men

niskoorganismens egna företeelser, utan äfven i den yttre na

turen. Båda delarna' tyckas lätt förklarliga, då nämde orga
nism, såsom den fullkomligaste, måste på en gång vara en

afbild a f denna senare och tillika stå i det nogasie samhand
med sig sjelf, se det fjerde stycket. Vi finna således till dessa
tre grundformer en motsvarighet i de tre naturrikena, hvari

djurriket kan uttrycka den dynamiska, växtriket den kemiska,
och metallerna den mekaniska grundformen. Det första, hvars
former äro sferiska, uttrycker sig lika mycket genom sina

stora, organiska centralappareljer: hjertat, lefvern, hjernan, som

förnämligast genom viljan, och en högre dynamik. Det andra,
cylindriskt till sina former, likasom magens inelfvor och blod
kärlen, och till sitt lif fjettradt vid rum och tid, förenar med

sig andra ämnen eller förenas med dem och har dymedelst
en kemisk karakter. Det tredje, hvars former äro dels linj

ära, dels krystalliskt mångvinkliga och hvars lif endast kan

yttra sig inom de trångaste beting af kohesion, attraktion o.

s. v., har dymedelst det mekaniskas begränsning, fiberlinien
och lamell-lagret, till sin bild.

Äfven kunna de tre zonerna jemföras med mennisko
organismens tre grundformer. Den heta zonen (den kemiska)
har den högsta vextlighet och färgspel, de vildaste djurarter
och menniskor. Den kalla zonen (mekaniska) har minsta färg
spel och vextlighet, mesta mörker och berg, minsta antal af
djur och menniskor. Den tempererade zonen (dynamiska)
har jemvigt i vextlighet och befolkning, glädtighet och konst
sinne.

I anseende till organismen sjelf, kunna dess tre grund
former anses hafva en motsvarighet i organismens tre hufvud
systerner, så i centralt som periferiskt hänseende. Hjernan är

bufvudpunkten for nerfsystemet, hvilket tyckes representera
den dynamiska grundformen. Hjertat och lungorna, hufvud-



slitet för cirkulationssystemet, samt lefvern och mjelten tyckas
föreställa den kemiska grundformen. Armar och ben samt

hålets stora muskelapparat kunna motsvara den mekaniska

grundformen.
Äfvenledes finnes i menniskoorganismen en viss likstäm ..

mighet mellan de tre grundformerna och de trenne tempera
menterna, af hvilka det sangviniska motsvarar den kemiska,
det flegmatiska den mekaniska och det koleriska den dyna
miska grundformen. Det fjerde eller det melankoliska (ner
vösa), en olikartad blandning af de föregående, är icke ett

sjelfsHindigt temperament, utan snarare en sjukdornsforrn, och
är . derföre, ej utan skäl, af nyare fysiologer uteslutet. Om
man än ville antaga att dessa Iörenämde temperamenter äro

orätt definierade af fornt.idens lärde, och man i stället ville
anse dem efter ett nyare bedömningssatt, såsom härrörande
af encephaliska förhållanden till hela organismens ofriga delar;
så halva de likväl samma motsvarighet till de tre grundfor
merna, hälst dessa, enligt hvad vi sagt i det tredje stycket,
endast äro till såsom nuancerade uttryck af Lifvet i förening
med materien.

Likaledes kunna andra begrepp om menniskoorganismen
bestå med dessa tre grundformer; ty produktiviteten är det

dynamiska, assimilationen det kemiska, och evolutionen före
ställer motsvarigheten af det mekaniska. Det första är natu

rens hemliga verkningskraft ; det andra dess ofullständigare
framträdande i organiska former och den tredje dessa formers

högsta utbildning under de serskilta lefnadsperioderna,

� o. De tre grund(ormema hos individen.

Som ingen materia finnes i verkligheten ti1l, ty gudom
ligheten uttryckes endast derigenom, att ingen punkt finnes,
hvarest hon icke framstår, eller, såsom skriften säger: den är

allestädes närvarande; så måste hvarje ting vara ett ting för
sig sjelft, annars vore det icke till. Existens. är derföre be-
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stämmelse af ht'ad ett ting är: det vm säga, att det verkli

gen finnes. Men hvart och ett. så kalladt oorganiskt ting blir
äfvenledes organiskt just för det, att det är någonting sjelft.

Då hvarje organism står i oupphörlig beröring med den

yttre verlden, hvars inverkningar i flerfaldiga afseenden stund

ligen anslå den, och- då en och samma organism afvenledes
beror af sina egna delars olika forhållanden sins emellan, så
måste den, liksom allt annat i verlden, stå i en ständig vex

ling och aldrig kunna tänkas eller ett enda ögonblick vara

lika med sig sjell; ty lifvet kan icke Hinkas annorlunda; då,
säger jag, förklarar sig begreppet af individ (subjektivitet) för

närnligast genom omöjligheten af likhet emellan två väsen,
hälst de icke kunna hafva någon bestående likhet till sig
sjelfva. Då nu ingen, hvarken i psykiskt eller fysiskt afse

ende, kan gifva någon bestämd egenskap åt en organism,
hvilken deri förut icke haft sitt medfödda typiska anlag. så
är individualiteten dymedelst räddad och den moraliska prin
cipen för hvarje individ sålunda orubbelig.

Själens och kroppens förmögenheter äro förut bestamda

genom individens bestämmande, och deras utveckling är tidens

verk; men derigenom bibehålles organismens enhet i ännu

högre betydelse, och alla de moraliska band, som fängsla sjelf
sinnet (egoismen), blifva dymedelst heliga i samma ögonblick,
sorn menniskan sträfvar till en högre fullkomlighet.

Den beständiga konflikt, hvaruti hela organismen punkt
vis måste stå till sig sjel-f, ar, såsom uttryck af Lif, äfven
ett uttryck af (rid, och kan icke förnimmas förrän sjukdom,
d. v. s. en rubbning inträffar i denna förut jemlika verkan
och motverkan emellan delarna. Den friske förnimmer icke
blodets omlopp, matens smältning, hjertats, lungornas och tar

marnas rörelser, m. m., och likval är allt detta verkligheter.
Det gifves under rnenniskans tillvaro här i tiden blott två

momenter, hvarvid de trenne grundformerna kunna anses lik

stämrnigt sammanverka, enligt den typ, hvartill deras produkt
syftar; derföre äro också dessa de mest betydande för menni-
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skevarelsen. de äro: existensens början och dess slut, d. v. s.

organismens första inträde i tiden och dess allrasista trädande
derur.

� �. Födelsen.

I sitt första moment, eller, ordagrannt taladt, i aflelsen,
måste organismens alla tre grundformer, liktidigt verka i sin

högsta fullhet. De tu äro då ett} som skriften säger: den

manliga och den qvinliga principen sarnmanträffa i ett och
samma moment och till sin högsta potens. Deraf njutningens
h{jj.d; deraf organismens nedstämning efteråt. Den, hos båda,
liktidiga öfverspänningen af alla tre grundformerna måste be
verka den förra, och den senare blifva genom isoleringen,
desto mera ingripande.

Allt hvad som i detta moment är abnormt i de tre grund ...

formerna hos det förenade dubbelväsendet blir orsaken till
de ärftliga lyten eller sjukligheter, sam hos fostret uppstå;
och likasom sjukdomstecknet till formen skiljer sig från sjuk
domen, se sjuttonde stycket, så vexlar äfven ärftlig sjukdom
sin form från ursprunget och visar sig de forsta åren blott
som sjukdomsanlag; men framträder omsider efter utvecklings
perioden, i sin ur/orm, likasom andra fullt bestämda åkommor.
En venerisk far får friska barn, men smittan framträder inom
få år. En venerisk mor får strax sjuka barn; ty den qvin
liga principen (passiva), Mr motsatt den manliga (aktiva). Att
barnet strax blir sjukligt kommer icke deraf, att modren i sig
burit fostret; ty då skulle en son eller dotter aldrig få fadrens,
endast modrens lyten. Det är tvärtorn mycket allmänt att

sonen får modrens, dottren får fadrens lynne och lyten. Na
turens mångfald i form fordrar detta, och på samma sätt kroi
sera ofta ärftliga lyten och krämpor isamma slagtlinier, och
det är då begripligt, hvarföre hvarannan individ af samma lm

kan halva förstånds eller kroppslyten, eller den lytta bredren
får friska barn och den friska brodren lytta, oaktadt begges
makar äro lika friska.



,�i:-'::'"Dubbelheten af könsförelljfig�n gör det möjligt för menni-
skan, den högsta bland alla ,.&ganismer, att frambringa en sig
Jikavarande organism, ty utom denna sexualhopsmältning skulle
individen, såsom ensamt aflande och frambringande, dö, lika
som plantan och insekten, och menniskan således aldrig kunna

gå till sitt syfte har ,i tiden, och på detta vis uppfyLla for
dena; utan försvinna som dessa, sedan hon frambragt sin like.
Derföre är också hermafroditismen ett uttryck af organismens
ofullkomlighet, och denna form framträder mera hos djuren,
ju lägre de stå i naturordningen. Derföre är äfven en lyck..

lig ägtenskaplig förening erkänd af alla tiders visa, såsorn

jordlifvets högsta sällhet. Existensens fortvarande måste ge
nom faders- och moderskänslan mista sin egoistiska skepnad,
förmedelst de mödor och pligter, som dessa känslor ålägga.

Efter aflelsen (konceptionen) röjes organismens bestän

diga strid med den nya deri bofastade organism, hvilken stän

digt söker att besegra den äldre. Dymedelst uppstår hos
.

modren en beständig fluktuation emellan alla tre grundformerna
och de framträda antingen som oro, under vako eller sörnn,
dysterhet, svartsjuka o, s. v (dynamiskt) eller som kräknin

gar, åtrå efter onaturliga födoämnen m. m. (kemiskt) eller så
sam kramp, konvulsioner m. m, (mekaniskt).

Alla dessa vexlingar beherrska organismen tills det vig
tiga ögonblick inträffar, då lifvet och döden stå på hvar sin
sida om modren. Då verkar i olika momenter än den me

kaniska kraften i sin högsta potens, och de andra två tyckas
hvila, än åter emellan verkarna är dynamikens välde högst:
hopp och ömhet vexla om under dessa ögonblick. Endast i
abnorma förlossningar har den kemiska agenten ofvervigt re

dan i början. I naturliga förlossningar tyckes det dynamiska
och mekaniska skifta, och det kemiska agerar blott neutralt,
genom uttömningar ur lifrnodren, och efter födelsen genom
allmän stegring af hudutdunstningen. När den nya jordvarel
sen frarnträdt i dagen, blir åter frid och hvila. Det dyna
miska återtar nu sin högre magt hos modren ; men fostret
erfar den kemiska inverkningen genom Juften, för att ur detta
Jifvets rike hämta sitt första verop. Det dynamiska slumrar

457
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ännu hos fostret och dess mekaniska vehiklar försättas små

ningom i verksamhet; så måste det tillgå, om en varelse skall
fullkomnas till menniska. Den måste då mogna långsamast
af alla varelser; likasom eken, det starkaste af träd, vexer

långsamt emot de svagare.

� 2. Lelnad och död.

Lefnaden, existensen såsom fortsatt, kan kallas den yttre
formens oupphörliga oscillation emellan den manliga och qvin
liga principen; men menniskoäldrarne motsvara de tre orga
nismens grundformer. Barndomen ar obestämd både till ande
och form. Den är elementsmas undulation. Vågen har ännu

icke stannat; den visar ännu icke om den skall luta mera

åt ena eller åt andra hållet. I ungdomen tycks den kemiska

agenten verksamast; deraf denna beständiga oro och storm

af passioner. I mannaåldren röjes en betydligare jemvigt
mellan det kemiska och mekaniska; således framträder det

dynamiska mera fritt; deraf den tilltagsenhet, den verksamhet
och det mod, sam utmärker mannen. I ålderdomen visar sig
synnerligast den mekaniska agenten. Värme, m atsrnältning,
verksamhet aftaga; minne, mod och glädje försvinna; och en

hög ålderdom går, 80m man säger, öfver till barndom. Samma
undulationer framstå i organismens systemer. Vi hafva förut,
i det nionde stycket, omtalat dessa grundformers likstämmighet
i de öfriga organismens företeelser, och vi ämna, att ännu tyd
ligare handlägga detta i det trettonde och fjortonde stycket.
Men ännu återstår att orda om Iödelsens motsvarighet: döden.

Liksom tillbJifvande är den högsta samtidiga potensering
af alla tre grundformerna i rnenniskoorganismen, se det elfte

stycket, så kan man säga att dödsmomentet ar en motsats der
till och dessa tre grundformers jemlika nedstämning i ett och
samma moment. Man måste antingen förutsätta, att menni
skan förnimmer huru och när hon dör, eller också att den

dynamiska grundformen lir lika nedstämd med de (jfriga två.

Allt sjelfmedvetande tyckes försvinna i d�dsmomentet. Så
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äfven vid det vanliga insomnaedet. Sömnen kal1ades derföre
hos de gamle dödens broder eller afbild. Personer, 80m med
yttersta mod gätt döden: till mötes på schavotten eller på strids
fältet, hafva gifvit lika Iitet tecken till förnimmande af detta
moment, sam enhvar "annan derunder.

År döden ett :t'otalt öfvergående från det subjektiva, så
måste den vara .,�ii

.

totalt öfvergåend� till o?jektiviteten, och
varelsen dymed:��t Icke kunna fornimma sIg såsorn varelse

(individ). Aflet$in och döden stå i detta afseende på samma

indifferenspunkt,'
Således tyckes att, i döden, det dynamiska måtte vara

lika litet hufvudagent som det kemiska och mekaniska. Lifvet
och materien äro liksom återförsanade i detta sista ögonblick,
och fastän deras afsked ofta är smärtans högtid, en motsats

till aflelsen; så blir dock följden af detta arsked frid, då tvärt

om aflelsens följd blifver strid. Lifvet tyckes stundom liksom
bereda sig till denna skiljsmässa från materien; ty vanligen
förhöjes det dynamiska kort före döden, antingen genom reli

giös undergifvenhet, såsom hos lungsigtige, eller genom en

heroisk ståndaktighet, såsorn hos nervsvage, annars så ytterst
retlige, eller genom en våldsam yrsel, såsom hos febersjuke.
Äfven den kroniske sjuklingen känner sig må bättre kort före'
döden. Ja, de sam hastigt dö af slag, hafva vanligtvis kort
förut en dynamisk öfverspänning, såsom munterhet, lättrörlig
het, vrede, o. s. v. Öfvergången till denna dynamiska lyft
ning är ofta motsatt den materiels förnedring, hvari den. dö
ende under sin lefnad framstått. Den snålaste varelse utdelar
då sina förut så kära, samlade skatter. Gudsförnekaren, sam

under sin lefnad trotsat både död och evighet, blifver oftast,
antingen af vek fruktan eller ren omvändelse, öfverförd till
de mest religiösa betraktelser; och den hatfulle, hvars sinne

ingenting kunnat förmildra, räcker i detta vigliga ögonblick
en försonande hand till sin fiende. På delta slut besannas

uttrycket att döden är lifvets seger.
Materien söker välockså ofta att arbeta sig opp genom

en känsla af hunger eller törst o. s, v. kort före döden, men

det är blott en afskedsmåltid, 80m den begär. Att fullständigt
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utveckla det vigliga ämnet om existensens fortfarande efter
döden, hörer icke hit; likväl fordrar sambandet med det före

gående, att några ord yttras derom. Såvida man icke an

tager, att anden, efter detta jordlif aflaggande all kroppslighet.
absorbera s i AHifvet, gudomlighetens högsta ide; så torde den
satsen kunna gälla, att såsom den materiela begränsningen
här i tiden bestämde individens varande, så måste äfven lif
vet i en mera förädlad omslutning kunna tänkas indl'viduelt
fortgående; ty annars hlefve individen genom döden detsamma
80m Gud, d. v. s. oändlig, sig sjelf bestämmande. Mennisko
anden, fortlefvande i en mera utvidgad sfer, känner deremot
icke den begränsning, 80m vidlåder kroppsligheten här nere i
tiden och rummet. Måh::inda båda dessa begrepp öfverens
stämma med vår heliga skrift: i förra fallet heter det, att

den döde får se Gud ansigte mot ansigte; i senare fallet gtiller
begreppet om de dödas uppståndelse, eller som apostelen sä

ger: en ny ande och en ny kropp förvänta vi genom Her-
rans kraft.

.

� 3. De tre grundformernas likstämmighet i orgamsmens
yttre företeelser.

Vi hafva i det föregående sökt visa de tre grundfor
mernas motsvarigheter i den yttre naturen och i mennisko

organismens allmänna lagar; vi kasta nu ögat på de j den
samma serskilta företeelser, hvilka väl stå under dessa lagar,
men ändock hafva individualitetens begränsning,

Betraktad såsom ett enda helt, har menniskoorganismen
sin ytt-re och im'e likstämmighet för hvarje grundform, d. v. s.

alla de fenomener, som medelst yttre ting kunna mekaniskt
beverkas i menniskoorganismen, hafva uti densamma sin gifna
grund, liksom hvad af yttre ting kan kemiskt beverkas i vår

organism, har i densamma sin motsvarighet, allt med vilkor
af graduerad förändring efter organismens helso eller sjuk
domstillstånd. Samma forhållande röjes i d�t dynamiska.



Men denna likstämmighet är icke nog. Organismens en

het fordrar, att äfven uti individens minst betydande förhål

landen, den strängaste likstämmighet måste finnas emellan
dessa tre grundformer, d. v. s att alla de yttre fenomener,
som den kemiska agenten kan beverka, kunna äfven likstäm

migt af den mekaniska eller den dynamiska agenten fram-

bringas,
.

En hvar vet att svettning, kräkning, samt hvarje annan

afföring, äfvensom yrsel, glädtighet, matlust, sörnn kunna å
stadkommas genom kemiska medel; fastän olika hos olika sub

jekter. Samma fenomener kunna äfven, till mindre eller högre
grad genom dynamiska medel väckas hos personer med ret

bar natur, t, ex. genom långvarig oro, genom hastig sorg, ge�
nom stark vrede eller våldsam förskräckelse, genouI muntert

bordsällskap, en icke underhållande läsning eller samtal, genom
mycken tankeansträngning, genom en glad omgifning o, s. v.

Likaledes kan man äfven genom mekanisk inverkning
uppväcka yrsel, t. ex. om man vrider sig några hvarf om

kring, med ögonen starkt fästade på en viss punkt, som är

lodrätt öfver hufvudet. Så kan man äfven uppväcka kräk

ning medelst sjögång, våldsam gungning eller också blott med
ett finger, salt i gomhvalfvet, verka matthet och svettning
genom öfverdrifven kroppslig ansträngning, och efter en overk
sam stillhet uppväcka liflighet genom en mått1ig rörelse, samt

hefodra sömn, matlust och öppning. Berörde mekaniska in

verkningar äro företeelser, som den okunnigaste känner, och
likväl hafva senare tiders lärde förhisett dem, af idel upp ..

märksarahet på den kemiska agenten allena.
Men det, som man minst bemärkt, är att rörelse äfven

ledes kan kyla; ty man har liksom på förhand uppgjort att

rörelse kan endast värma. Den gör det visserligen, då fråga
är om sund behöflig värme; men den nedstämmer den osunda,
af yttre eller inre orsaker, beverkade upphetsningen. Betraktom
honden, i stark solhetta arbetande på ängen; hans kropp är

vida mindre het än den rike lättingens, som i sitt skuggrika
rum sträcker sig på en kylig rörsoffa ; och hästen, som, efter
starkt springande, ledes omkring, afkyles deraf hastigare, än
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om han strax får stå stilla. Han kunde icke blifva svalare
under derma omkringledning, om rörelse endast värmde: ty
rörelsen, ehuru ringa, skulle då, om icke föröka, åtminstone
underhålla samma temperalur i kroppen. En yngling eller
hetblodad man, som i sängen plågas af värme, blir afkyId
om han går häftigt af och an på kammargolfvet, oaktadt han
ar påklädd och har vida mera betäckning än då han låg i
sin hårda och kyliga sang. Dansarn, flytande i svett, går
häftigt fram och åter i danssalen, der samma utdunstning af

ljus, svett och starka drycker fortfar, och han blifver ändå
svalare, Svettning kyler; och detta, jemte förandringen af de
olika vinklar i muskler, ådror, m. m., som i den ena och den
andra rörelsen måste uppstå, göra tillhopa afkylningen möj
lig, oaktadt kroppen röres. Men det säkraste beviset är, att

en person, som är i full svettning, t. ex. i handen, på ryggen
o. s, v., äfven kan genom yttre mekanisk inverkning inom få

ögonblick afkylas.
Värme är således icke en uteslutande följd af rörelse;

en jemt fördelad värme uppstår endast om kroppen rörer sig
efter sitt hehof Derföre kan hos en sjukling, som svettas

vid hvart steg, denna mattande utdunstning häfvas genom
afpassad rörelse. En hvar vet att kallbad efteråt värrner ; att

man ock kan bringas till svettning om man dricker en mängd
kallt vatten, och att man tvärtorn kan afkylas genom ett lagom
varmt bad, äfvensorn man ofta fryser efter hetsiga drycker;
bränvin kan t, ex. likaså väl kyla som värma, hvarföre skulle
då rörelse endast kunna värma, icke kyla? Den sauna lik

stämmighet, som finnes emellan organismens större sferer, måste

\äfven
finnas mellan dess mindre. Men vi böra erinra, att den

öfverdrifna hetta, som åtföljer febersjukdomar, kan af ingen
rörelse nedstämrnas; ty dess väsen ä� h�]t ?nnat än den värme,

rom genom rörelse eller yttre ögonblIcklig Inverkan uppväckes
1 vår organism. Vidare härom i nästföljande stycke.
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14. De trenn� grundform_ernas sammanverkan
mom orgamsmen.

Naturen alltid lika oändlig i mångfald som (öYdr£ktig
i sin enhet af medel, tillåter icke att någon af dessa tre grund
former fullkomligen saknas vid någon enda företeelse i menni

skoorganismen ; ty denna organism upphörde då att vara Ett
Helt; men hon befaller att en af dessa grundformer skall
hafva öfvervigt vid hvart fenomen, och att således genom en

beständigt aländrad olikhet emel1an alla dessa tre hufvudytt
ringar, en sig, ända till Oändlighet, utvecklande växling i fe
nomenerna skulle uppstå. Sålunda verkar det kemiska ämnet

dynamiskt genom sin inre betydelse af Lif, och mekaniskt

genom sin tyngd och retning; det mekaniska åter verkar ke
miskt medelst förändring i vätskornas fart och värme, samt

dynamiskt genom lifsverksamhetens allmänna eller enskilta steg
ring i serskilta kroppsdelar; det dynamiska verkar kemiskt och
mekaniskt såsom grundorsak och Jedare emellan dem båda.

Organismens mekaniska och kemiska agenter kunna så
ledes anses som motsatta pajer och den dynamiska såsorn
den linea, hvilken i obestämd vinkel emot dem utgår från
deras indifferenspunkt. Ömsesidigt öfvervägande hvarandra
närma eller fjerma de sig denna linea; ty hon är upphållaren
i naturens våg, eller rättare: hon är naturen sjelf d. v. s.

Jifskra ften eller det inkarnerade Lifvet, och de ofriga två blott

vilkorliga betinganden för det skenbara eller materiela i Lifvet.
För att gifva mera åskådlighet åt denna sammanstäm

ning af de tre grundformerna, Vilja vi föreställa oss dem 1)
under nedanstående symbol, hvari D betecknar det dynamiska,
K det kemiska, M det mekaniska och D

A Lifvet i sin högsta potens, och följ-
aktligen utgångspunkten för alla tre

_

hufvudagenterna. Om punkterna K och
K--- ---M

M tänkas i fortfarande jemvigt och D A

7) Som menniskoorganismens mekaniska grundform är hufvudämnet för
denna bok, al förbigår man här allt, hvad nyare forskningar utspanat af desl
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lodrätt, således rätvinklig till dem, hetecknar detta en fullkomlig
organism; men en dylik ar ett ideal, hvars verklighet i vår
tid och verldsdel icke kan finnas, se det femte stycket. Olu

stighet, krämpa, sjukdom d. v. s, organismen mer eller mindre
rubbad ur sin jemvigt, kan således bildvis föreställas om K
eller M punkten mer el1er mindre stiger, mer eller mindre

sjunker.
För att åter häfva ojemvigten fordras då hufvudsakligen

att öka förmågan hos den agent, som minst verkar. De van

ligaste och första inbördes förändringarna på den kemiska och
mekaniska skalan höra ännu under helsans område, såsom
inbördes vexelförändringar genom behöfliga födoämnen och rö

relser m. m. Graderna dernäst tillhöra redan ett abnormt
tillstånd, yttrande sig såsom sjukkänsla t. ex. af trög mat

smältning, olustighet, illamående af för liten eller för mycken
rörelse o. s, v. Vid större rubbningar i organismen, framstå
ännu större förändringar mellan punkterna K och D, eller M
och D. Ordentliga sjukdomsprocesser: feber, fallandesot m. ID.

inträffa, och ju större missförhållande emellan forenämde punk
ter, desto farligare och ohjelpligare sjukdomsform antydes deraf.
När ofvervigten af M el1er K skiftevis vexlar, är detta redan
ett godt tecken, bevisande att ingen stående ·sjukdomsform
ännu fullkomligen bemägtigat sig organismen. Tankes åter,

punkten K nära till punkten D, d. v, s. om lifsprocessens
kemiska aktion hastigt närmar sig den dynamiska, så får den
mekaniska dymedelst en motsvarigt våldsam ofvervigt, såsom
vid konvulsioner, stelkramp m. ID. I ett motsatt forhållande
får den kemiska agenten hastig ofvervigt, såsom i blodstört

ning, nervslag m. m. Genom yttre indikationer tyckas stun

dom alla tre agenterna vara lika ·overksa mma (de tre linierna

söndrade) och organismen dymedelst stå på sin nollpunkt; lik
väl fortgå hemlighetsfullt dessa agenters innersta funktioner,
fastän med högsta ojemnvigt sinsemellan, och det är liksom

kemiska grundform, och försöker med geometriska bilder åskadliggöra organismens
inre och yttre företeelser, helst det är omöjligt att utfinna ett språk, som i alla
länder kunde gälla och tillika uttrycka den oändliga mlngfald af mekaniska in

verkningar, hvilka en sann gymnastik innefattar.
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vore de redan skilda från punkten A. Detta fenomen kallas
skendöd.

Då menniskoorganisrnen i sin ide alltid förhåller sig till

sig sjelf såsom ett enda Helt, ar det lika origtigt att uteslu
tande syfta mera åt den ena eller andra af dessa tre grund
former, enär fråga är, om organismen i sin högsta betydelse
såsom frisk; likasorn det vid sjukdomstillfulle vore origtigt, att

egenvilligt förbise hoilkendera af närnda tre organismens agpn
ter man hulvud,sakHgast bör söka förhöja, fastän alltid med

hänsigt till de tvänne örriga. Det vore således orät t att för
söka gymnastiskt behandla en febersjuk, i hvars organism det
mekaniska redan ar i full öfvarvigt, genom blodets päskyn- i

döde omlopp, andedrägtsorganemas häftiga rörelse, eller alla:
leders våldsamma skakningar.

Af det anförda skönjes, att ju våldsammare rubbningen
är i organismen, desto hastigare och märkbarare brytes Iinien
KM och antar vinklar eller bågar. Som nu den kemiska a

genten Hr lika oskiljaktig från den mekaniska och dynamiska,
som någon af dessa senare ifrån den (örra; så måste' det
vara omöjligt att genom blotta medikamenter hjelpa en kropp
i alla sjukdomstillfallen, hvarfore läkare älven ofta ålugga pa
tienten rörelse, eller anbefalla honom förströelser med läsning
o. a. d., ja, esomoftast endast gifva honom så kallade palliati
ver, åsyftande en dynamisk inverkning, se åttonde stycket. Men
i sådana fall, der han inser den kemiska inverkningens otill
räcklighet, och finner att patientens sjukdom alltjemt fortfar,
der måste då det kemiska icke vara den grundform, genom
hvilken helsan skall återbringas, och således en af de andra
två, antingen den dynamiska eller mekaniska, vara den, som

man bör begagna. Ty lika så origtigt som det vore att ålligga
en frisk att endast äta och dricka, aldrig söka rörelse eller
förströelse, lika origtigt måtte det vara att alltid i sjukdoms
tillfallen uteslutande begagna blott den kemiska agenten, hvars
identitet, såsom medikament och aliment, vi redan förut om

talat i det sjunde stycket. Förfares på detta sätt, så göres denna

agent till den enda verkliga potensen i vår organism, och de
två andra densamma underordnade. Olika åldrar fordra olika

Ling. Ill. 30
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födoämnen, och hvad magen förut tålt, blifver med tiden ofta

skadligt; likaså blifva under sjuktillstå ndet näringsämnena för
ändrade. . Man sager ju vid allvarsamma sjuktillfällen, att pa
tientens kropp är (ör svag. att inga läkemedel mera kunna
verka. o, s, v. Det tir då icke läkemedlet, som direkt ver

kar, utan organismen sjelf, hvilken tillegnar sig detsamma, så

länge den är retbar, det vill stiga, så länge den såsorn ett

Helt kan verka, och detta Hela yttrar sig icke under en enda

grundform. utan under alla tre tillsammantagne, såsorn här
förut ofta blifvit anmärkt; annars skulle, sedan man en gång
funnit ett läkemedel, sam äterbragt en kropp till helsan, denna

kropp icke kunna dö, så vida den alltid begagnade detta
medel. Det är just det vexelvalde, hvilket det mekaniska,
kemiska och dynamiska tillhopa utofva i vår organism. som

gör, att den aldrig kan vara densamma till sig sjelf, således
alltid dödlig d. ä. [örstörbar ; och likasom aflelsen är de tre

radiernes D, M, K liktidiga utgång frän Lifvet i sarnmanbiud

ningspunkten A; så är döden dessa radiers sarntidiga sönd7'iTl9
från punkten A.

45. Grundformerna i psykiskt atseende.
Vi hafva redan i början (andra stycket) anmärkt, att Iifvet

ar det Gudomliga, hvilket i allt bestämmer tillvarelsen (exi
stensen), och ingen lär då med rätta kunna tillvita oss rna

terialistrsk ensidighet, då vi säga att de trenne grundformerna
älven bestämma individens psykiska egenheter. Vi hafva tillika
försökt att i fysiskt hänseende, genom symbolen af en väg,
åskådliggöra dessa grundformer; och denna symbol blifver
kanske ännu mera beståndande, så vida man rätt afser vår

mening i det följande.
Likasom hälstångens förhingande från A till K eller frän

A till M. foroker verkningen hos K eller M, så höjes den
kemiska eller mekaniska agenten, ju mera dess utandar fjerma
sig från Lifspuukten A. Således se vi aldrig en mycket stor

och starkt frossande individ liflig. Dess dynamiska agent är
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likasom undangömd i den materiela massan, och framträder
endast som högmod, bitterhet, o. s. v. Derföre hafva också

mycket storvexta personer sällan fortplantningsförmåga. De

gamle valde mycket stora och föra män till herrskare; men

de gjorde det icke, säsorn en sniJlrik författare 8) sagt, j öf
vert ygelse om dessas, psykiska förmåga, utan på grund af
deras fysiska ofvervigt: en nödvändig egenskap under Iordna
näfverättstiden.

Men likasorn det kemiska och mekaniska, d. v. s. orga
nismens materiela uppenbarelser, förökes grnom sitt fjermande
från litspunkten A, så måste tvärtorn det dynamiska förlora
ut i intensitet genom silt fjerm:::nde ifrån A. Haraf den yttf'rst
subtila angifning, som röjes i den dynamiska grundformen vid
minsta sinuesretning, allt efter som subjektet Mr svagare, det
vill saga: ju mera linien D Mr utdragen från sitt ursprung
A; ty gE>nom detta fjermande kan lifvet (A) icke framstå fritt

(såsom förnuft); emedan det dynamiska måste ständigt oscillera
emellan sin egen punkt D och lifspunkten A sarut de båda
materiela yuringspunkterna K och M.

Lifvet (punkten A), det oändliga, kan icke minskas eller
ökas; men, såsorn vi förut nämt, kan dess inkarnerade repre
sentant lifskraften förändras och yttra större ell-r mindre in

tensitet, d. v. s. linicn D (det dynamiska) kan forändras i
sin längd och sin Tiglnl'ng; ett fenomen häraf är galenskap,
hvilken bar antingen en kemisk eller en mekanisk grund;
också lutar dervid linien D antingen åt K eller M linien.
Derföre äro galna Låde handfasta ·och storätare. Deras van

sinne yttrar sig antingen genom öfverdrilven kättja, högmod,
trätsjuk a, o. s. v. (allt kemiska yttringar (If blodets ojemna
kastningar till det mentala eller animala systemet): eller också
äro dessa galningar, oaktadt deras stora kroppsliga styrka,
stela, dödströga och slutna för alla intryck. Men om punk
ten D fjermat sig så långt ifrån A, Lilvets fria tillstånd (för
nultet), att det dynamiska sålunda fullt förlorat sin intensitet,
eåsorn organismens upprätthållare; då plägar vansinnet yttra

8) Jean Panl.



sig i religiösa, mjältsjuka eller öfverlärda grubblerier och är

då mera rnildt, d. v. s. mindre materielt till sin natur, fast
det uppstått och tilltagit genom den onaturliga rigtningen från
A punk ten i stället för au närma sig till densamma; ty ju
längre denna linia D-A blir emot vågbalken K-M, ju mera

måste den minsta vibration i denne senare inverka på D-A.
Må man icke förtyda denna bild! Min mening ar icke att D
linien skall förkortas så mycket, att den nästan faller; in j

punkten A; ty då skulle materien e]ler timligheten för en

sådan jordvarelse upphöra, och han beständigt handla mera

såsorn ande, än sorn menruska. '.
Vare d-tta en inledning till att förklara den sinnebild

af det psykiska, vi nu ämna framställa. Om vi tänka oss

linjen K-M dragen i oändligt olika vinklar mot D linien, an

tingen liggande rät mellan sina utåndar, eller ock vinklande

sig sje/l vid punkten A; samt oändligt många bågar, sorn,
dels koncentriska, dels icke koncentriska, i hänseende till punk
ten A (Lifvet). med rigtning från K mot D eller från M mot

D stundom skära D linien, stundom icke hinna till densamma,
då skulle vi genom dessa håg Irs olika längd, deras olika

a/stånd från punkten A, samt deras olika rigtnin,gar mot den

samma, måhända kunna föreställa oss huru psykiska anlag
"

hos olika individer olika gradueras; ty häraf uppstår en oänd ...

lighet: 4. i vinklarnas grader, �. j bågarnes längd och 3. i
radiernas längd, hvilken oandlighet motsvarar, hvad vi förut
ämnat framställa, nämligen den eviga nuanceringen, som lir

dels emellan individer i allmänhet, dels hos hvarje individ
till sig sjelf i olika mornenter.

Cirkeln, hvilken alltid varit det oändligas symbol, kan
väl också här lämpligast brukas såsom sinnebild af det psy
kiska (Lifvets, Oändlighelens faktor i tiden). Längden eller
kortheten i cirkelns radier visar det fysiskas närmande till,
eller fjermande från medelpunkten, således Lifvet i sin högre
eller mindre frihet, d. ä. /ornufiet i sin högre eller r£ngare
förmåga. Sam hvarje cirkel innehåller fyra räta vinklar, så
kunna de grader. sam uppstå i de vinklar, sam vågbalken
K-M gör mot D Iinien, visa det fysiska syst�mets afändringar,



169

i likhet med hvad vi förut sagt, och detta allt i förening
med det psykiska systernets afändringar hos olika individer,
sålunda den fysiska och moraliska existensen, sedda i en och
sarnrna symbol.

Den till medelpunkten A närmaste bågen skulle då före
stalla de högsta anlag eller karakterer, i hvilka det dynami
ska ar högst uttaladt och så vidare, allt som bågarue utvid
gas och deras radier f(jrlängas åt den kemiska eller mekaniska

potensens utända r, Likasom dessa två grundformer i fysiskt
afseende molekulsvis närmas eller fjermas i sina linier ; så
måste i psykiskt afseende ett evigt olika närmande och fjer
mande finnas emellan alla tre grundformerna. När' bågen
öfvergår från M linien, men slutar på längre eller kortare
afstånd från K linien, eller tvärtom, eller också, likasom son

derfallande, obetydligt berör alla tre linierna M, K, D, då kellas
individen obestämd, utan egen grundkarakter. Detta är den
vacklande principen: organismens hermafroditism, om man så
må yttra sig. Det är måhända icke orimligt, om man säger
att sjukdomsformernas graduationer på detta slut skulle kunna

åskådliggöras, enligt temperament och öfriga' fysiska och psy
kiska biförhållanden, hvilkas identitet med de tre grundformerna
vi förut omtalat i nionde och tolfte styckena.

1 6. Sambandet mellan det fys1'ska och psykiska.
I afsigt att mera förtydliga den nyss framställda sym

holen, torde det vara lämpligt att vidare orda om den psy
kiska gradvexlingen i förening med den fysiska; ty båda två,
bestämmande samma individ, måste utgå från Lifvets och
materiens hemlighetsfulla förbund i tiden. Huru nfvervagande
det förra är mot den senare, inses hitt, då man betraktar en

harvande qvinnas ringa rnateriela ersättningsmedel genom sörnn

och föda. De dubbla kemiska och mekaniska agenterne inom

henne sjelf och fostret, utgöra tillhopa ett fyratal, hvilket henries

egen dynamik måste ensamt motväga; ty fostrets är anarare

menlig an gagnelig för hermes väsen, emedan allt hvad fostret
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lider måste hon lida af, och om det lider förmedelst modrens
lidande, så orsakar detta en dubbelojemvigt hos henne, Der
före blir också qvinnas lynne dystrare efter hvarje nedkomst,
om ock hennes helsotilIstånd tyckes Iörbättradt och fastän
hermes fantasi ständigt försätter henne i det sorglosa barn
lifvet, hvar gång hon smeker eller sköter sina små. Men det
är genom dessa Lifvets egna underbara företeelser, sam dess

Oändlighet tydligast uppenbarar sig.
I menniskolefnadens '(existensens) allmänna fortgång, gif

ves det tre multiplikatorer af organismens qvoter, motsvarande
dess tre grundformer. Dessa heta viija, d. it en mera dun
kel eller redig sjelffornirnmelse (dynam.); näring: antiogen
födoämnen eller luft m. m. (kern.); och rörelse antingen sjelf
ständig eller beroende af organismens inre förhållande (mekan.).
De yttra sig hvarje ögonblick olika, till och med uti en och
samma organism och uti den allraminsta punkt deraf, Detta
är icke slump, det är nödvändighet; ty likhet kan likaså litet
finnas i det minsta, sorn i det storsta. Funnes den, då vore

Lifvet (det gudomliga) ändligt, icke oändligt, och det vore

således det samma sorn materien, hvars uttryck är bflgräos
ning. Men viljan (det med materien förenade hallfria Lifvft)
öfverspänd till lidelse (passion) eller nedstämd till fullkomlig
liknöjdhet, blir sjelf materiens slaf och. motarbetande sitt eget
upphol (Lifvet), drifver hon det materiela allt länare från huf

vudpunkten A (Lifvet i sin frihet, Förnuftet). Näringen, drif
ven till svälgeri eller också nedsatt till svält, nedstammer den
kemiska agenten, och rörelse, drifven öfver den fysiska kraften
eller också nedsatt till lättja, ft5rs]öar den mekaniska. AH öf

vervigt tillintetgör jemvigten; och endast denne seaare är ut

tryck af helsa, se fjrrde stycket.
Lifvet i sin högsta betydelse är, bör och måste vara

organismens beherrskare, och viljan är det i psykiskt afseende,
som lifskraften är i fysiskt, således måste de tvenne materiels
mull iplikatorerna: röda och rörelse, närmast bero af den förra.
Hvad yttre tvångsförhållanden inverka på henne, hör icke hit.
Vi tala här om menniskoorganismen såsorn ett Enda Helt,
icke dess beroende af yttre beting, säsom J.urt, varme, ljus,



o. s, v. Men emellan vi1ja och förnuft finnes en medlare,
som kailas inbildn£ng; liksom emellan viljan och materien finnes
en medlare, som kallas förnimmande (perception). Ett be

ständigt vacklande emellan dessa båda utgtlr det dubbelväsende,
sorn röjes i vår natur: det mentala och animala, eller rättare:

det rent menskliga och det rent djuriska. Blandningen af
dessa båda utgör hvad vi kalla menniska i ordets hvarriag
liga betydelse. Framträdande, såsom en ren Iörnuftsvarelse,
aflägger hon denna sfinxbild 9).

Men då Lifvet Iörent med materien uttrycker sig under
materiel form, såsom ide, måste de psykiska företeelserna
kunna till någon del fysiskt angifvas. Många hafva vidrört
detta hemlighetsfulla ämne, och, utan afsigt att utgrunda det

outgrundliga i vår organism, vågar man här yttra några ord
om den synbarligaste materiela vehikel för det dynamiska:
nerverna. Dessa hjernans fortsättningar harva sina rigtningar
både från och till densamma, och nervsystemet torde således
kunna anses som ett kommunikationsmedel emellan den högre
och den blotta djuriska naturen. Vår organism, betraktad
som ett Helt, måste förnimma allt, hvad som kommer inom

dess sfer, så vida vi anse Lifvet för organismens regulator.
Men hvad är detta fomimmande till sitt väsen? Om än vi

kunna antaga att den sympatiska nerven, åtminstone medel

barligen, (invändigt genom ganglierna och på kroppsytan ge
nom en utbredning, liknande den af syn-nervens i ögat), finnes
vid hvarenda punkt af vår organism; så är den i alla fall
blott en materiel vehikel for Lifvet, tillika med hela det öf

riga nervsystemet; ett allmänt förnimmande yttras äfven af
de lägsta djur, och man nämner det känsel; men de hafva
icke redig uppfattning af det, sam de förnimma. Vid sjuk
domstillfällen är menniskan vanligtvis utan redigt medvetande,
derföre kan äfven den skickligaste läkare sällan sjelf bedömrna
sitt tillstånd, då han är sjuk. Ägde sjuklingar ett redigt med-

9) Graduationerna i de psykiska företeelserna, torde förklaras i dessa f£ ord:
att menniskan såsom förnuft-väsen först måste förnimma ett intryck (känsla),
dernäst bestämma sitt eget individ efter detta intryck, sedan sätta den yttre
naturen i bredd med sitt individ, och slutligen fråntänka sitt individ och endast
afse alltet (universum).

.



vetande skulle de sjelfva ofta kunna förutsäga sin dödsdag,
och hvarje medfödd eller åkernmen krämpa skulle då rubba
vårt mod och vår verksamhet. Lifvets Herre har arven i
detta fall beredt vår timliga sällhet,

Men om vi äfven antaga alt förmedelst nerverna fram
står i vår organism ett redigt förnimmande af företeelser, upp
komna inom eller utom densamma, skulle likväl hvarje uttryck
oupphörligen repeteras igenom nerven sjelf, sedan den en gång
emottagit detta intryck; ty, såsorn lifskraftens högsta vehikel,
är nervernas verksamhet störst d. v. s. minst brgränsad af
materien, Derföre finnes ingen del af organismen mera omöj
lig för forskaren att i dess finare fördelningar utgrunda, lin

nerver och ganglier. Om de 1:In afskäras på lefvande djur,
äro de i samma ögonblick icke mera ett Jifsorgan och deras

qvarlefva eller kemiska beståndsdel kan icke lösa Lifvets stora

gåta.

17. Det animala och mentala systemet 10).
Oaktadt dessa stora hinder för forskningen, må det här

vidare yttras öfver samma ämne, och den frågan framläggas,
om ganglierna i deras egna samrnanställning till de öfriga de
larna i vår organism, icke äro ett interpunkteringssystem i
den psykiska och fysiska korrespondensen, och om icke, för
utan dem, en och samma vilja och hvart och ett förnimmande
skulle oupphörligen upprepa sig sjelft?

Skiljaktiga fysiologer hafva kallat ganglierna afledare och
isolatorer, men detta röjer mera ett fysiskt 1:In psykiskt syfte.
Man anser också hjernan sjelf som ett stort ganglion. Detta

bestyrker ännu mera nyss anförda gissning, såvida man vill

antaga en viss centralpunkt för det dynamiska. Att de ner

ver sorn återgå till hjeman icke, såsorn de ifrån ryggmärgen,
10) Vi hafva här undvikit det vanliga uttrycket vegetatift Lif, och tro att

det tillhör djuret, icke menniskan. Liksom vexterna i sig förena metallernas
icke sjelfrärliglLet med det vegetativa, så hafva djuren det vegetativa i förening
med det animala (frivillig rörelse och lif), och menniskan har i sig det animala
och mentala.
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hafva några ganglier, tyckes äfven bestyrka denna förmodan;
ty blott de utgående nerverna, såsorn kommunikationsmedel
ifrån det mentala till det animal a, hehofva denna interception,
för att kunna endast och allenast fullborda sin funktion, så
som utgående. Strängarna på ett klaver måste förses med

omlindningar för att hindra deras vibrationers fortsättning, Vi
ämna derföre icke säga att nerverna sjelfva äro lika med

spända strängar ; men antyda harrned endast den skenbarliga
likheten emellan fortplantningen af ljudet och nervernas käns

lighet.
Nervernas tillstånd måste bero af kemiska och mekaniska

inverkningar j de delar, till hvilka dessa nerver gå, och, för
satta af dem i ett mera materielt förhållande, blifva de icke

skickliga redskap för den högre dynamiska agenten; d. v, s,

de få endast den mera förkroppsligade lifskraftens uttryck,
icke det mentalas (Lifvets), Derföre måste de förökas isamma

mon, som delarne, i hvilka de utbreda sig, höra till det men

tala systemet. Häri ligger skälet hvarfore, i förhållande till
nervernas storlek, det finnes flera ganglier i de delar, som

tillhöra organismens lägre funktioner; tyalIt, hvad sam sker
i organismens djuriska sfer, skulle annars affektera dess högre
dynamik. Vore det åter så; skulle vi förnimma h varje puls
slag. hvarje lungornas, hjertats, sugkärlens. muskelfibrernas och
tarmarnos allraminsta rörelse, och vi skul1e så beständigt öf

vorhopas af dessa oräkneliga materiela intryck, att vi icke
vore i stånd af en enda redig tanke.

Ett abnormt tillstånd af detta slag är inbildningssjukan
hos hypokondriska personer. De äro i ett beständigt förnim
mande af hvad inom dem sker, men detta fomimmande, upp
kommet genom en sjuklig overksamhet i ganglierna, såsorn

interceptionsmedel, måste vara orediqt, emedan allt, äfven
nerverna sjelfva, beständigt aflekterade och aldrig hvilande,
förmedelst gangliernas bristande interceptioner, måste oupp
hörligen retas. Ju mera dessa sjuklingar fästa tankarne vid
sin sjuklighet, ju mera tilltager den. Detta tyckes äfven be
visa sjukdomens grundorsak; ty det är icke en dynamisk in

verkning af sorg eller bekymmer, som verkar på dem, utan



blott en missledd, ofta omedveten, ansträngning att begrunda
sig sjelf. Detta bemödande måste, enligt sitt väsen, nära sjelfva
sjukdomen. När starka drycker eller någon passion, eller star

kare rörelser satt de öfriga delarne af deras organism i of

vervigt, då utplånas för en stund denna egoistiska känsla af

djurisk tillvaro. Äfvenledes tyckes stundom halvande tillstån
det röja en dylik känsla, men detta är mindre underligt; eme

dan ett annat väsen bestämt affekterar modrens ; och man

kunde nästan kalia hypokondrien ett onaturligt hafvande till
stånd. Derföl'e äro personer med denna sjukdom ytterst ret

bara och för att hjelpa dem, är den mekaniska agenten ofta

säkrast, om den rigtas åt det af organismens systemer, som,

enligt sjukdomens yttringss1Ht, tyckes vara mest i undervigt.
Vanligast säger man att denna sjukdom härrör af underlifvets

förslappning; detta är ock i så måtto rätt, som de djuriska
funktioner, på hvilka desse sjuklingar mest rigta sin inbillning,
höra till den lägre delen af vår organism; men ofta ser man

hypokondrister, hvilkas sekretioner m. m. äro normala j såle
des måste hos dem interceptionsvehikeln vara bristande och

sjukdomens grund böra utletas efter de föreställningar, som

de göra sig om sin egen varelse.
Om forberörde ändamål kan tilläggas gangliema. då

blir det också mindre ourgrundeligt, hvarföre den ena indivi
den kan alldeles sakna eller också hafva samma anlag, sorn

en anOFIO individ, och huru dessa anlag �radueras icke blott
efter individ, utan också efter ålder, uppfostran och andra för
hållanden.

Sålunda kunde, såsom en materiel vehikel, muskelfibrer
nas olikhet utgnra det. som vi kalla olika handlag eller me

kanisk utvecklingsformåga ; likasom desse fibrers beroende af
Lifvet, gradvis uttryckes genom nerver och ganglier. Det ena

kan icke umbära det andra, om organismen skall utgöra ett

Helt. Derföre hafva också små barn och mycket sjuka eller
föråldrade personer röga psykisk eller fysisk förmåga. Vi se

ofta huru svåra sjukdomar utveckla tröga, orklösa barn till
liflighet. Det var då hlott det materiela, som hindrade Lif
vets högre verkning. Man skulle haraf kunna förmoda att
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dumhet mera är en fysisk än verklig psykisk bristfällighet:
ty huru kan Lifvet (det Gudomliga) vara bristfälligt, utan för
O' _ deist inkarnationen? Lä/da är likaledes det materielas öf

vervigt, och har ofta dumhet till sitt följe. Den kroppsliga
overksamhet, hvilken esomoftast röjes hos en mera mentalt
utvecklad person, är en följd af hans beständiga tankespänning,
Den dynamiska agenten söker oupphörligt och onaturligt hålla

sig nara vid A punkten; K och M linierna måste derigenom
lida en förminskning af Lifskraft, Af sarnma sk äl äro också
småvexta personer i allmänhet mera ihärdiga, hältiga och

rörliga än de storvexta, så vida ingen af hul'vudagenterna i
de förras organism genom serskilta omständigheter är under

vägande.
Vi hafva förut (i det tolfte och trettonde stycket) anmärkt

den fysiska mångfalden i menniskonaturen. Denna samman

lagd med det psykiskas oräkneliga afändringar, måste fram

bringa den mest oändliga vexling i existensen och göra merini
skan till det helas afbild, Häraf skul1e vi måhända kunna
förklara huru en sarin mekanisk rörelse, eller en med orga
nismen afpassad föda, kan potensera den dynamiska förmågan,
äfvensorn el t opassande födoämne, eller en hörda på rygg
eller bröst gör oss modfällda, ja, blott en obehaglig lukt eller
en trång sko, stundom sätter vår dynamik i menlig stamning.

18. Den yttre mekaniska behandlingens inverkning
på organismens inre.

Innan man går längre i framställningen af Rörelse, torde
det vara ntidigt alt forst stadga begreppet om dess allmänna
inverkningslagar, Mången har gjort och mången gör ännu

den frågan, huru det är möjligt, att en yttre mekanisk hand
ling f'lIer behandling kan verka på de inre delarna al vår

kropp? Svaret ligger redan i begreppet af detta sista ord.
Enligt hvad vi sagt i fjerde och femte styckena måste·
vår organism, betraktad såsom Ett Ilelt, stå i den fullkomli
gaste enhet med sig sjelfj ty Iörutan denna vore han endast
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delvis lefvande, och utgjorde således icke en utan flera min
dre organismer. Då en kemisk inverkning kan gå i/rån det
inre till det yttre af vår kropp; - ty det näringsämne, som

genom matstrupen nedsväljes, afsätter i jernlik fördelning till

kroppens yttersta punkter de ämnen, hvilka den samma be
höfver tillegna sig; -. så måstel:lfvenledes en mekanisk in

verkning kunna gå från det yttre till det inre. Utom detta
sam band. huru kunde väl cirkulation, nutrition o. s. v. vara

möjliga? En merkurialsalva, som brukas utvändigt, verkar lik
väl invändigt; ja, ända till vissa delars förstöring, om den
missbrukas. Forkylning är en yttre menlig inverkan af luften,
som vanligast angriper hudens kärl samt slernhinnan ; men

snart öfverflyttas den till bröst, mage, o. s. v.

Detta allt säger man är blott kemiskt och genom dess

agent äro dylika företeelser möjliga, icke genom den meka
niska. Kan då den minsta kemiska företeelse i vår organism
uppstå utan i förening med den mekaniska agenten? Ett mot

satt begrepp skulle göra minst två organismer af en enda
och således upphärva dess begrepp om ett enda Helt. Vi
förbise sugkärlens mekaniska funktioner i vår kropp, och fråga
huru en vext kan föda sig genom sina rötters och blads be

röring med den yttre, så kallade oorganiska, naturen, och ifrån -

dessa föra de undfångna näringsämnena till hvarje punkt af
sin organism? Sker ej detta likaså väl genom mekanisk, 80m

genom kemisk beverkning; eller äro dess kärl annat an me

kaniska befordrare af cirkulationen? Skulle då menniskoorga
nismen, den fullkomligast e af alla, vara urstånd att genom
yttre mekanisk inverkning emottaga en inre förändring? Huru
kan då en menniska dö af ett starkt slag fOr bröst, tinnmg,
mellan skullrorna eller af en öfverstark lyftning? Ett kallt
störtbad eller varm stråldusch verkar mera mekaniskt genom
sin tyngd, än kemiskt genom sin temperatur, och det förnim
mes likväl inom hela organismen.

Måhl:inda det följande kan tydligare förklara den meka
niska agentens yttringar. Allt, som finnes i vår organism,
antingen 80m en del af densamma, eller såsom ett främmande

ämne, måste till ett visst moment harva en viss rumfyllnad
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(volum); och hvarje förändring af rum hos en del förutsätter
en motsvarande rurnförMndring hos den närrnasto delen, o. s.

v, i de fjermare, allt efter den första rumförändringens betyd
lighet i anseende ull volum eller MOIne. Sålunda måste den

obetydligaste vinkel, som antingen genom kroppens egen st�ll

ning oller genom ytt re inverkning sättes på en nerv, åder,
muskel, sena o. s. v. beverka en förändring i dessa närmaste

delar och vidare j afragande Iortsättnmg, tills forsta verkningen
ifrån dess första grad· blifvit fortsatt till dess yttersta grad;
likasorn dallringar i luften, vattnet m. m., slutligen förtyna.
Har nu förrnämde vinkel börjats vid de största delarna af
nerv, åder, muskel m, m., så blir äfven, efter vinkelns stor

lek, förändringen i allmänhet desto större, hvilket tydligen
erfares vid hvarje stot eller yt tre våld, som rigtas åt elasti
ska delar; ty de andra, hvilka icke äro elastiska och således,
vid yttre angrepp, icke bilda någon inåtgående vinkel, emot

taga angreppets första moment och brytas således; emedan
de reagera liktidigt emot detta yttre angrepp.

Erfarenheten visar att olika slöjder och handieringar olika
inverka på deras idkare, så väl i det yttre som inre af deras
väsen. Äfven lär den oss att den minsta tryckning på en

.

nerv retar den; en starkare srnärtar den; en ännu starkare
bedöfvar den och den allrastarkaste tillintetgör den. Om det
icke vore så, skulle aldrig en stöt, lyftning m. m, kunna i
ett enda ögonblick döda, utan blott förstöra den närmast åt

komliga delen. Vidare sager erfarenheten, att man sofver bättre,
äfven sam sjuk, om man lägger sig i en viss, efter kroppen
och bädden passande ställning. H vad bevisar detta, om icke
den mekaniska inverkningen på kroppens inre? Personer, hvilka
besväras af något inre lidande, söka alltid en viss stallning
mot bord, stolo. a. s., för att genom dessa yttre vinklar,
lindra den inre srnärtan. Denna deras sjelfgjorda ställning är

också en säker ledare för gymnasten, i sjuktillfällen.
Äfven i qvantitatift hänseende, lir den mekaniska inverk

ningen lika med den kemiska. Om, för att bringa jemvigten
åter i en sjuklig organism, det hlott berodde på ett yttre tings
öfverstyrka, att hafva denna ojemvigt, och detta yttre tings
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kraft icke behöfde, till den aJlraobetydligaste ringhet, gradu
eras efter den sjukes tillstånd, då skulle icke eller det ke
miska behöfva qvantitatift gradueras; emedan det i allt mot

svarar det mekaniska, se femtonde stycket.
Att ett {örll'd/gt. ö!verd,.ijvet arbete hindrar vexten både

hos menruskor och djur, är allmänt bekant; men häraf följer
icke den slutsats, att en rigtig gymnastisk behandling hejdar
vexten hos ynglingar. Många, tIlloch med läkare, som er

känna gymnastikens nytta, tro delta, och förmoda att kroppen,
i stället för att växa i Il:lngd, får ersättning i delames pro
portionela utvidgande och styrka. Det sista är sannt ; icke
det forsta. Det är blott ett förtidigt och för hårdt arbete,
SOm hindrar organismens utveckling eller åtminstone fordröjer
den. Men det finnas många småvexta personer, fast deras

kroppar knappt röra sig till eget behof, långt mindre öfver
detsamma. Alt en kropp genom en afpassad rörelse får mera

muskelmassa och fasthet, bevisar icke att den hlifvit hejdad
i sitt tilltagande i längden. Då det kemiska och mekaniska

genom denna afpassade rörelse komma j behörig jemvigt till

hvarandra, måste kroppens tillvext derigenom lika befordras

på alla punkter och i alla rigtningar, enligt sin individusla
bestämmelse. Detta visar sig också på skelettet tydligast; Ly
de motsvariga benen till höger och till venster, i ett normalt
skelett, äro allt id lika till längd, fäst olika i fasthet och tjock
lek; emedan benpipan i den arm eller det ben, som varit
mest öfvadt, förnärnligast dragit nutritionen till sig.
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ANDRA AFDELNINGEN.

1. Gymnastikens elementer.

Med gymnastikens theori förstås här läran om k1'oppsrörelser,
i enlighet med de lagar, menniskoorqanismen framter. Vi
harva i första afdelningen visat, att dessa lagar endast syfta
till fullkomlig liks.tämml:ghet mellan organismens delar, och att

helsa är uttrycket af denna harmoni uti organismen; men

genom menniskans förhållande såväl till sig sjelf, som till den

yttre verIden, och ännu vidare, genom menniskonaturens nu

varande förfall, måste gymnastikens elementer utgrena sig i

fyra olika hufvudrigtningar: en sul>jekti(t aktif, en objektlft
aku], en subjekh/t pa.ssif. och en objektl/t passif. Alla fyra
dessa olika förhållanden harva sin basis i de tre grundfor
merna, emedan dessa äro organismens potenser. I första fallet
tänka vi oss menniakan handlande förmedelst sin egen kraft,
för att underhål1a och utveckla densamma; i andra fallet är

hermes handling en strid med en annan yttre kraft, hvilken
söker tillbaka inverka på henne; i tredje fallet är hennes or

ganism i en viss rubbning, uti hvilken hon mindre kan handla

sjelf, än låta sig behandlas, d. v. s. emottaga mekanisk in

verkning af yttre medel; i det fjerde eller sista fallet uttryc
ker menniskan blott sitt inre väsen, i förhållande till ett annat.

Härigenom uppstå fyra hufvuddelar af gymnastik, hvilka kallas:
•

� . Pedagogisk gymnastik, förmedelst h vilken menniskan
lär sig att sätta s£n kropp under sin egen viija.

2. Militärgyrnnastik, hvari menniskan söker, förmedelst
ett yttre ting d. v. s. vapen, eller ock medelst sin egen kropps
liga kraft, under sin vilja, sätta en annan yttre vilja.

3. Medikalgymnastik, hvarigenom menniskan antingen
medelst sig sjelf, i passande ställning, eller medelst andras

31Ling. Ill.



biträde och inverkande rörelser, söker lindra eller ö(vervinna
de lidanden, som uppstått i hennes kropp, genom dess ah
norma förhållanden.'

,. ÄSletisk gymnastik, hvarigenom menniskan söker att

kroppsligt. åskådliggöra sitt inre väsen: tankar och känslor 1).
Gymnastikens, totalbegrepp står i fullkomligt samhand

med hvad, i början af första afdelningen, hlifvit sagdt om

enheten; derföre äro gymnastikens fyra hufvuddelar äfven sins
emellan likstämmiga; ty de rörelser, sam tillhora hvar och
en af dessa delar, måste vara ett med organismen. Den P":
dagogiska gymnastiken utvecklar det medfödda anlaget till
enhet mellan delarna. I den militära sökes enhet melJan krop
pen och vapnet, i förhållande till motståndarens yttringar.
Genom den medikala söker man återställa den enhet' mellan
delarna, som, genom deras abnorma förhålJanden blifvit för

lorad; och genom den ästetiska uttrycker subjektet den enhet,
som är emellan dess andeliga och kropp8liga vasen. Således
hafva alla fyra hufvuddelarna äfven ett t'nbördes samband ;
och den I gymnast, sam förbiser enheten i och emellan dem,
har ingen lag utan hlott godtycket, eller modet, till ledare för
sina handlingar.

Sedan ant begrepp om fxsisk uppfostrat! försvunnit i vår
verldsdel, har man gifvit konstgymnastiken : lindansen, konst

ridning, equilibristeri m. m., ett större värde än densamma,
som sådan, i verkligheten fortjenar 2). Likväl har man denna

t) Det tyckes vid första anblicken, 80m skulle den ästetiska gymnastiken
icke vara objektift passij utan objektift aktij,' men dll mall jemför densamma
med militärgymnastik (den objektift aktiva>, så har man redan i den ästetiska
gymnastiken afgjort, att densamma endast genom passivitet uttalar sig. När
man först medelst tecken hotar sin flendej och sedan mördar honom med ett
vapen, sll. är den första tempo ohjektift passif; ty den nttrycker blott individets
inre väsen, i förhållande till ett annat yttre väsen; men den andra tempo, hvari
det hatade föremålet krossas, är rent af objektift aktie och tillhör således den
militära gymnastiken. Detta skönjes tydligare af mimiken, och allratydligast
af ett sannt konstverk: en bildstod, en historiemålning, o. 8. v.; ty denna ob

jektiviserar en menniakas eller en mytisk figurs inre väsen, likasåväl när den
är i fnll hvila, som när den är i full strid.

2) De indiska jonglörerna böra härvid mindre strängt bedömmasj ty de
syfta mera till likstämmig och mångsidig utbildning än de Europeiske, hvilkaa
konst är ytterst ensidig.



4..83

alt tacka, fUr det senare genorationer icke ansett kroppsrön
ser såsorn helt och hållet omöjliga i vår tid; men den e I

sidiga utveckling, som konstgymnastiken har och måste hafv .

på grund af sitt enda syfte, att förvåna åskådaren, är, a -

deles stridande mot de vilkor, vi förut antagit rör' mennisk .

organismens harmoniösa utveckling. I vår verldsdel och i
vår tid kan denna slags gymnastik anses hafva sam rna uPI
hof och verkan på sarnhällena. som fordom atletismen hade
hos sydlänningarne ; hvarfore -Hippokrates, som sjelf dagligen
begagnade och för sina patienter Iöreskref gymnastik, sade
om Atleterna, att de sjelfve icke visste om de hade en själ.

2. Begreppet om pedagogisk gymnastik.
Redan är i första afdelningen visadt, att endast organis

mens enhet till sig sjelf kan anses som uttrycket af dess verk

liga tillvarande. Vi harva äfven i föregående stycke sagt att

gymnastikens theori är läran om kroppsrörelser i enlighet med

menniskoorganismens lagar; således måste enhet i densamma
vara förnämsta syltet och medlet för nämde rörelser; ty all

uppfostran. som verkar strid, antingen mot den )lttre eller
inre naturen, strider ock mot allmänna verldsordningen, såle
des både mot delarna och mot det hela. Skall nu en har
monisk utveckling i delarne vinnas. måste man bortlägga den

fördom, som vår tids så kal1ade belefvenhet bjuder, att endast
öfva höger hand. Origtigheten deraf inses lätteligen af den,
som förstår, hvad en rigtig harmonisk utveckling vill säga;
och mången har vid olyckstillfällen blifvit tvungen att, på
gamla dar, lära med venster, hvad han redan hordt kunna
såsorn ung 3). �

Hvarje bemödande att utveckla menskJiga förmögenheter,
kroppens eller själens, är en uppfostran; således hvarje gym
nastik äfvenledes en läroanstalt, och måste den, 80m sådan,
vara till alla delar bestämd och allsidig, d. v. s. icke uteslu-

3) Djuren, 80m icke hindras af den all. kallade belefvenheten, hafva lika
styrka och ekicklighet sä i båda frambenen 80m i båda bakbenen.
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tande rigtas At någon viss del af kroppen; ty vanligtvis vill
enhvar hälst göra, det han kan bäst gUra, emedan detta är

honom lauast: men på detta sätt blefve all gymnastik ensidig,
och hvarje rörelse endast beroende af elevens godtycke, eller
ock, såsom ännu oftare sker, ett ämne fUr gymnastiklärarens
skryt och den okunniges beundran 4).

Hvar och en konstnär, liksom den, hvilken har ett yrke,
som fordrar större teknisk färdighet, behofver ständig tlfning
deri, om han icke skall Iörlora sin engång vunna kroppsliga
Säkerhet; och denna urning är således äfven en gymnastisk
uppfostran, fastän ensidigt rigtad til) ett visst föremål, då den

pedagogiska gymnastiken deremot måste vara allsidig, således
icke syfta till en uteslutande konstfärdighet.

Vi hafva i föregående stycket sagt, alt den pedagogiska
gymnastikens syfte är att lära menniskan sluta sin kropp un

der sin vig'a, I sextonde stycket af Iörsta afdelningen är

yttradt, att viijan är en, antingen mera dunkel eller redig
sjelffurnimmelse, Den senare utgörer den sanna viljan; såle
des kan här icke vara fråga om en vilja, som sträcker sig
utö/ver möjlighetens gräns; ty den är ett ofornuft, och blifver
i en högre grad: vildhet eller galenskap. Muskelsferen och

tyngdlagarna bestämma rörelsernas gränsor, En förnuftsvarelse
bör icke sträcka sin vilja öfver sin verkliga förmåga, då sjelfva
djuren genom blotta instinkten hejda sina företag efter deras

kropps lagar. Vi harva således engång för alla bestämt, att

hvarje rörelse måste bero af menniskoorganismen; och hvad
som går utom denna, är ett narrspel, lika onyttigt som vådligt.

Då nu ingen menniskokropp finnes, som icke behöfver
rörelse, och bvarje kroppsdel, i mon af dess omfång, natur

och betydenhet i organismen, fordrar sin lott i detta förva

ringsmedei för helsan, så blir den obetydligaste ofning lika

4) lUnga föräldrar vänta. att deras barn skola lära sig utmärkta konster
genom gymnastik; men de bedraga sig, om de tro att den rätte Gymnasten
bildar jonglörer. M£ de betrakta sina förut klenvexta eller klumpvexta älsk
lingar, och verkningen, af en rätt gymnastisk behandling. skola de finna i de

unga kropparnes harmoniska utbildning, Om bvardagligt umgänge med barnen
hindrar föräldrar och syskon att se den gradvis tilltagande liflighet och själs
kraft. som de förre medelst gymnastik erhålla, skola dock andra, 80m mera

sällan se dem, erkänna dessa framsteg,
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vigtig sam den mest konstiga j ja, den blir det desto mera,
sam den senare utgår af den förra. Yngre och äldre kunna
gå; yngre och äldre behö/va likväl gå, sävida de icke skola

vantrifvas; och hvad är gång annat än en jemn afvägning
och ändring af bålens tyngd på nedre extremiteterna? Denna

afvägning eller balancering blir då nödvandig att underhålla.
Huru kan detta ske, med fullkomlig fördel rör kroppen, om

icke medelst en förenklad ofning, sam bibringar jemvigt i före
närnde kroppsdelar? Sålunda se vi huru man, *) för att uppnå
medlet af en sann gymnastisk utbildning och af dess under

hållande, måste träda t iIJba ka till sjeHva urtypen för

hvarje rörelse, d v s. återgå till denna rörelses a I l r a e n k
l a s t e tempo. Det småa' :�a, sam mången tyckes finna i
en fullkomligen forenklad re 'e, försvinner sålunda fUr den,
sam förstår att rörelse ar c. 'gen enkel eller sammansalt.
Att endast få begripa denna.. nad ar en naturlig följd af
nutidens brist på fysisk utbildning , �h den slapphet, sam deraf
följer, vållar att man, alven i trtel., '�tuel utbildning, allmän

neIigen söker öfverhoppa de fUrsta, enklaste begrepp i en ve

tenskap. Annorlunda var det med forntidens lärde, de voro

män både till kropp och själ, Lagern prydde icke deras

*} Utg:s anm. här slutar den del af texten, som trycktes 1834, således före
författarens fränfälle 1839. Detta afbrott skedde till följe af allerhögsta befallning
(samtidigt med exercis-reglementets förändrande) att under dåvarande tronföljarens
öfverinseende oförtöfvadt utarbeta särskilta reglementen i liniegymnastik och bajo
nettfäktning, utfärdade 1836 samt soldatundervisningen (1838) i summa ämnen.
Såsom slutanmärkniugen upplyser, anförtroddes fortsättningen af första upplagan
från sid, 84 ät tvenne tillgifna lärjungar. En mängd luckor i texten och sins
emellan afvikande duppletter af vissa stycken m, m, hindrade dem dock att äter
gifva mera än sjelfva planens helhet, med fullkomligt uteslutande af den egente
liga rörelseläran, som skulle utgöra en särskild afhandling. En noggrann under
sökning af sjelfva de vidlyftiga handskrifterna har äfven öfvertygat utg, af L:s
samlade arbeten om fruktlösheten af försöket att åter integrera de talrika, spridda
anteckningarne pil. deras vederbörande rum, utan att åstadkomma upprepningar
pä många ställen. Med undantag af tvenne uteslutna rader i tredje afdelningens
första stycke återgifves derför denna upplaga i fullkomlig likhet med den första;
och anföras derför åtskilliga af de strödda anteekningarne icke tillsammans med
texten, utan särskilt efteråt för sig sjelfva, under tittel af Anmärkniugar, ord
nade ungefär i samma följd, 80m hufvudtexten. Samma förfarande iagttages med
öfdga hittills outgifna uppsatser, som befinnas bland författarens efterlernnade,
äldre papper, om gymnastik, fäktning, exercis, m. m. Slutligen anföres hans
»Soldatundervisningl). - Anm.: Nedan förekommande namnteckningar L. och G. be
tyda de nämnda tvänne utgifvarnes anmärkningar, såsom i första upplagan.
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hjessa.: medan fjunet ännu satt qvar på deras haka. Emellan
det fysiska och psykiska råder en likstämmighet, som vi icke
Iörut anfört, den nemligen, att fUr dessa båda Iormögenbeter
är det enklaste alltid det svåraste, och att, vid bådas utveck

ling. man likväl alltid måste börja med det enklaste. Detta
är den en gång bestämda lag, fUr allt organiskt, i dess ut

vecklings process, ifrån den ringaste planta till' den djuptran
kande filosofen. All sammangyttring är strid mot natur och
mot förnuft. Den lärde, som förseker att sjelfständigt tänka
sig in i ett vetenskapligt ämne, måste underkasta sig detta
beroende, och den starkaste snabblopare skall länge arbeta på
att lära en enkel balansering. ehuru lätt den tyckes vara. Vi
finne häraf att, i 'pedagogisk gymnastik, ingen rörelse kan
vara för enkel. H vad värde har val ett alfabet, en cirkel,
qvadrat, eller triangelo. s, v. blott och bart såsom figurer?
Lik väl kan filosofen. astronomen m. fl. a. icke umbära dessa

figurer. Såsom vehikel Iör vetenskapen få de ju en verklig
betydelse? Så är det äfven med hvarje gymnastikrörelse. om

den �öres riF-tigt; men fråntänkt organismens ide, nr hvarje
rörelse utan allt Värde. Endast med hänseende till denna får
den betydelse; och dess ovärde ligger då allenast i dess orig..

tighet, antingen i fysiskt afseende, såsom om�Jlig, eller i mo

raliskt afseende, såsorn utan samband med det sanna peda
gogiska, d. v, s. likslämrniyhet i organismen; ty den kropp,
som icke har frid inom sig sje/f, är äfven i strid med sitt

andliga väsen. Förslöade drinkares och veklingars retbarhet.
äfvensom starka, tygellösa slagskämpars okynne bevisa detta.

!. Allmänna reglor (ör kroppsutbildning.
Såsom slut rijljder [korolarier) af det som redan blifvit

framstäldt, torde fijljande satser kunna antagas, som allmänna

grunder för kroppslig utbildning:
� . Gymnastikens syfte är att rz'gtigt utbilda mennisko

kroppenl medelst rigtigt bestämda rörelser.
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.2. Rigtigt bestämda rörelser kallas de, som harva Bin
&nre grund i beskaffenheten af Jen kropp, hvilken förmedelst
de samma skall utbildas.

3. Rigtigt utbildad säges kroppen vara, när alla dess
delar äro i så fullkomlig likstämmighet sins emellan,' som

möjligt är, efter hvarje persons enskilta anlag •

.t. Menniskokroppen kan i sin utbildning icke hinna

längre, än hvad de anlag medgifva, som inom den samma äro

nedlagde.
5. Genom bristande ö/ning kunna de hos menniskan

medfödda anlag dölj'as, men icke tillintetgöras,
6. Genom origtig, ändamålsvidrig ölning kunna dessa

medfödda anlag ännu mera hindras att framträda. En origtig
öfning blir således mera till men än till gagn, för likstämmig
heten i kroppens utbildning.

7. All ensidig utbildm'ng gör rörelserna svårare både
att lära och bibehålla. en mångsidig utbildning förenklar och
lättar dem.

8. Stelhet, eller orörlighet i en viss kroppsdel, är hos
många personer vanligast en ensidig ö/verlcraft, hvilken alltid

åtföljes af motsvarande svaahet i andra kroppsdelar.
9. Medelst jemt fördelad ansträngning kan öfverstyrkan

i en kroppsdel nedstämmas och svagare delars kraft förhöjas.
� O. Det är icke vissa kroppsdelars större eller mindre

yta, som bestämmer personlig styrka eller svaghet; det är för
hållandet emellan alla kroppens delar, som bestämmer detta.
Således komma här icke heller i fråga de ärfda sjukdoms
anlag, sjelfvållade bräckligheter o. s, V., hvilka vidlåda vissa

personer.
4 .1. All verklig och förhöjd kraft är en liktidig sam

ling (Concentration) i delarnes verkningsförmåga (aktion och

reaktion). - Denna måste således yttra sig i ett och sarnrna

moment, om kraften skall nå sin högsta potens.
��. Helsa och kraft. i sin fullhet, äro således entydiga;

håda bero af likstämmigheten mellan kroppens alla delar,
13, Då man börjar sin gymnastik i de allra enklaste

urformer, kan man, steg för steg, gå till de allra svåraste
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rörelser, utan minsta fara; ty eleven känner sin kraft och vet

hvad han gör och kan göra.

3. Rörelsernas s/er.
Hvar och en' af menniskoviljan beroende och med orga-

nismen enlig rörelseform är en tanke, kroppsligt utförd; och

(ikaSOm hvarje tanke måste hafva en
-

fornuftssanning, hvar
Ifrån den ena slutföljden ledes efter den andra; så måste äf
ven hvarje sann kroppsrörelse hafva en bestämd utgångs
punkt, hvarifrån den skall beräknas, vissa punkter;hvarigenom
den går, och en viss slutpunkt, der den skall upphöra. För
att kunna bestämma den första (utgångspunkten) fordras att

eleven intager en hestämd ställning, hvilken vi kalla utgångs
ställning. Men som hvarje aktivt rigtig kroppsrörelse måste

ligga inom kroppens muskelsfer, så blir derjemte, för att be
stämrna de punkter, hvarigenom rörelsen skall gå, för att hinna
den rätta slutpunkten, det ofta nödvändigt att dertill begagna
yttre handräckning eller stöd.

Den - rörelse, som eleven, allenast förmedelst sig sjelf,
verkställer, utan stöd eller bjelp af machineri, kallas fristående
rörelse. Sjelfva stödet åter utgöres antingen. af läraren allena,
eller af maehinenet allena, eller också genom handräckning
af en eller flera personer, så väl med, som utan biträde af
läraren eller af machineriet; och den eller de, som gifva stöd,
måste alltid sjefva iakttaga en sådan ställning, som svarar

emot de rörelser, eleven skall göra. Detta sker:
4. Medelst öfre eller nedre lemmarnes fixering på viss

punkt af eleven.
�. Genom ledvinklames förändring i samma mon, som

elevens vinklar förmedelst rörelsen afändras,
3. Derigenom alt stöden ständigt behålla sin egen kropp

uti fullkomlig jemovigt, medelst en mot deras kroJ1psytas
vinklar svarande bas.

Iakttages allt detta, tir stödet Säkert, men i motsatt fall
blir elevens rörelse obestämd och följderna deraf icke sällan

vådliga.
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,. Rörelser utan machineri.

Lika enkel, som den pedagogiska gymnastiken är, i syrte
och användande, bör äfven dess, utö(ning vara. Den utföres
medelst rörelser ulan niachineri. och rörelser med machineri,
h vilka lik val både till begrepp och til) form äro identiska, och
endast skilja sig åt i grader af styrka samt i olika vehiklar
och localforhållanden,

Rörelser utan machineri indelas i enkla och samman

salta. De förra äro vanligtvis alldeles fristående och utföras
af eleven sjelf, utan allt biträde; vid de sednare deremot gif
vas de fasta punkterna för rörelsen af de slöd, som eleverna
lemna hvarandra. De allmännaste fordelarna af denna

SlagslGymnastik äro: 1. Att rörelseformerna äro så enkla att hvar
och en kan fatta dem och kroppsligt förnimma deras syfte.]
2. Att dessa rörelser kunna ske på hvad sWlle som helsjute eller inne, så väl på öppna fältet eller vägen, som i skol.
rummet eller gymnastiksalen. 3. Att ett större antal eleve
kunna på en och samma gång verkställa dem, och sålede�
mycken tid derigenom insparas. ,. Att till dem icke erfori
dras minsta apparel] och således älven dylika omkostnadej
besparas. 5. Att, genom dem, eleverna Vänjas vid besUimdi
het och uppmärksamhet.,. emedan hvarje tempo måste liktidig,
utföras af flera. 6. Att de stod, som den ena afdelningenl
skall lemna till den andra, väcka sinnet till hjelpsamhet och \

uppmärksamhet mot andra. 7. Att de, som göra stöd, äfven

dymedelst få afvexlande rörelse, och således både de rörelse

tagande och stöden på en gäng fä bestämda kroppsotningar.
8. Att mera finkänsla af rörelsen bibringas de rörelsetagande
genom lefvande stod, än genom döda machineriet.

5. Enkla rörelser.

En rörelse källas enkel, då skenbarligen blott en viss

kroppsdel utför den, men som hvarje rörelse måste harva en
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utgångspunkt, så måste äfven andra kroppsdelar. såsom anta

gonister, deltaga i rörelsen, oberäknadt de muskel-delar, hvilka,
som sådana, deltaga i hufvudagentens rörelseform.

6. Sammansatta rörelser.

Dessa kunna ock så tillställas att blott en kroppsdel der
vid agerar, och de öfriga äro passiva; eller ock deltaga, så
som vanligt, flere kroppsdelar, deri; eller också alla kroppens
delar, såsom vid Språng och svåra balanceringar. - - -

(Till sammansatta rörelser höra de allmännast i lifvet före
kommande. 7. 8. 9. &c.). - -

- - - - - - -

7. Balancering,
Balancering ar en liktidig sammanstärnning i alla krop

pens delar till en och samma stallning. Örre eller nedre lem
marna eller ock sätet, vid ridning samt i slutet af ett språng
uppå hast, 11£'0 härvid kroppens stödjepunkter, och yttra dessa

stödjepunkter sig antingen genom en större bas, då båda föt
terna eller' armarna bilda den, eller igenom en mindre, då
blott den ena foten eller armen utgör en hafstång emot krop
pens öfvertyngd. Allmännast försiggår balancering vid gång
och stående, då dessa [örrättas med bestämdhet. - Det ges
ock, som man vet, olika stöd, hvarpå den balancerande menni

skokroppen kan uppbäras, såsorn breda och fasta, säkra fot
fasten (golf, plint) eller smala och osäkra såsom klot, lina,
spets m. fl. Andra stödjepunkter härtill I:In extremiteterna fin
nas egenteligen icke för en ren gymnastikrörelse; ty att taga
hufvudet till stödjepunkt, såsom barn och konstmakare göra,
är en rörelse utan säkerhet hvarken til) syfte eller begräns
ning, och dess verkan kan derföre äfven blifva vådlig. Hal
sens muskler öfvas bestämdare i alla olika planer medelst
rörelser utan machineri. Att i vårdad, upprätt ställning ba-



lancera tyngder på hufvudet är nyttigt, så vida dessa lämpas
efter subjectets krafter.

8. Gång.
Alla gymnaster göra denna samrnansatta rörelse ti1l första

öfningen i deras lectioner, liksom till den Iorsta i deras mer

eller mindre systematiska uppställningar af rörelseformerna.
De röja derigenom sin brist på naturligt rörelsesystern, Bevis

på denna onaturlighet i rörelsesysternerna finnes deri, att många
år behofvas att lara denna rörelse säkert, samt att samma

rörelse ensam tillhur menniakan. Den behofver således för
beredas genom alla graduationer af öfriga med andra djurs mera

beslägrade rörelser. - Om vi rätt uttryckt oss i det före

gående, torde det vara begripligt, att man icke bör på något
sätt devancera naturen. Vår tids fel nr att vilja i otid göra
allt, häraf blir intet gjordt. Man vill att barnet. skall börja
rör tidigt med själsansträngningar ; så älven med kroppens.
Båda äro lika menliga. - "Lät barnet krypa, tills det kan

gå" säger ett ordspråk, och detta gäller i fysiskt som i psy
kiskt afseende. - Först i sjunde eller åttonde året bör barnet
hafva offentelig gymnastikbildning. Lätt anstranger det sig, mer

än nyttigt ar, genom täflan med äldre. För tidigt bör barnet

ej ar beta med lemmarna, för att kunna bära sin egen kropps
tyngd. Detta är i förstone för mycket. - Först när katt

ungen och ekorren är hallvuxne. börja de klifva i träd. -

Barnet bör äfven upparbeta ryggen och dervid anliggande de
lar. - Den rörelse, vi kalla Gång, är, då den med fullt be

hag och styrka utföres, den svåraste af alla. Knappt ser man

en enda Equilibrist utföra den rätt: Han antingen trafvar eller
har krökta knän, böjda skuJlror o. s. v., som betager honom

ledighet i gång, och visar större styrka på ett ställe, än på
ett annat. - Liksom barnet behöfver mångfaldiga rörelser,
förrän det kan gå utan att Ialla, så behöfver den mera ut

vecklade kroppen mångfalldiga förberedande rörelser, som delvis
utveckla densamma, innan den allmänna jemnvigt kan framträda,



80m utgör en säker och naturenlig gång. - Då denna rörelse
tillhör menniakan al1ena, är den tillika så uttrycksfuJJ, att man

bland flera obekanta personer lätt igenkänner en bekant på
hans gållg *).

9. Språ'flg.

Språng är' ett tillintetgörande af kroppens tyngd och en

ögonblicklig förflyttning så i htijd som längd, utan något fäste
(ijr Iötterna, (hvarom vidare ses i RegI. för fristående Gymnastik, Sthlm.

1836, sid. 96 följ.), - - - - - - - - - - - - -

(Af Författarens anteckning synes, det han, i fråga om denna
sammansatta rörelse, ansett Franklins simlära hittils vara den bästa. -

L.) * *

11. Rörelser med machmeri.

(I föregående och efterföljande är antydt om detta - L.)

12. /lälningar.
Alla rörelser på stående fot förhålla sig till häfningarna,

och dess(återigen till äntringarna, likasorn dessa förhålla sig
till språnget. Hafning, både i lodrät och i vinkelrät ställning,
är en kraftansträngning, som yttrar sig i extremiteterna, och
den öfriga delen af kroppen ar passiv.

*) An m. Lagarna för gangen, hvilka hafva ett lika intresse för den högre
militären, Gymnasten, Läkaren, Pbysiologen och Physikern, finnas naturtrognast
med rön och försök utredda af bröderna Weber i deras mästerliga arbete: Me
chanik des menschlichen Gehwerkzenges, Leipzig 1836, hvilket nogast af alla
visat den specifika skilnaden emellan Gang och Språng. L.

h) Författarens Simmlära skiljer sig dock från alla föregångares, men så·
scm tillhörande den speciella rörelseläran har den der sin egentliga plats. G.)



13. Äntringar.
Äntring är båda extremiteternas fGrening att kommen

dera kroppen i en viss höjd och i olika momenter. - - -.

--- -------

15. Spänningar.

� 6. Balanceringar på smala ytor, och med tyngder.
-_ ------

1 7. Voltl'gerz'ng på trähäst.

Vid de förberedande voltige-öfningarna, som ske på trä

häst, måste hvarje rörelse vara beräknad, efter de fordringar,
hvarpå voltigen, å lefvande häst, grundar sig. Båda harva
de, liksom alla andra rörelser, en viss utgångs- och slutpunkt.
---- ......... _--_-------

18. Voltigering på le(vande Häst.

Voltigering skiljer sig ifrån Ridt, dymedelst att:

a) Yoltigoren aldrig med någon kroppsdel anligger på
hasten, utan oftast likasom sväfvar öfver densamma.



b) Aldrig begagnar något stöd af stigbögel eller betsel,
utan blott ögonblickligen hafver sig på bommen eller i sadeln.

c) Att rörelserna gemenligen äro vågräta, och endast vid

upp- eller afsittning lodräta.

d) Att ställningarna på mångfaldiga sau afvexla, och icke
inskränkas till en viss kroppsställning. Derigenom utbildas
icke allenast modet mera ihållande, utan äfvenledes alla olika

kroppsdelar.
e) Att voltigörens ben alltid äro slutna, då han ej sitter

sade], eller i likhet med ryttare.

f) Att alla slutmomenter ske med böjda knän.

49. Gymnastiska lekar.

Att utesluta sinnesförströelser ifrån gymnastiska kretsen,
och endast inbjuda det trumpna arbetet och det strängt be
räknade lärdornsnitet, detta är att döda gymnastikens ande.
- Men då gymnasten skall låta glädjens element genom
glödga allt, huru skall han kunna bibehålla ordningens?

Allt sannt Ii! är likstämmighet. Frid och glädje kunna
ej hafva en annan, än denna, till fader; ty friden är Guds
son här på jorden d. ä. FOrsonaren i sitt inkarnerade tilJstånd.
Glädjen är den Guda-gnista, som i allt bör intränga, men det
är den rena, oskyldiga glädjen. Engeln, som med det dragna
svärdet ställdes vid Paradiset, jagar endast de fallne från
dess port. Likaså litet som själens och kroppens samverk

ning kan, här i tiden, åtskiljas, hos en förnuftsvarelse. lika
så litet kan denna va relse framskrida i sann själs eller kropps
bildning, utan denna glädje. Men då den sanna glädjen en

dast tillhör kropp och själ sammanverkande (ty djurens glädje
är blott kroppslig), och tänkta utom strid med hvarandra,
så måste denna glädje hafva ett alvarligt syfte till sitt mål.
Detta finnes också j alla menniskors ädlare foretaganden, eme

dan den rena glädjen endast i dem kan finnas. Den sanne

konstnären, vetenskapsmannen o. a. bevisa detta.
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Så äfven vid gymnastiken. Oskyldig glädje hör genom
glödga allt; men denna kan icke skiljas ifrån ett sannt syfte,
som afser kroppens verkliga fördelar, och dessa jigga, liksom

glädjen, i den harmoniska utbildningen, icke i det ensidiga,
egoistiska anslaget' af ett visst kroppslig-gjordt akord; ty sann

glitdje är. likasom sann vinst, alltid en fredsmäkling emellan
det andeliga och kroppsliga. På detta sätt sarnmansmälta lif
ven personer med personer, folkstammar med folkstammar, ja,
slutligen hela menniskoslagtet med det högsta Urväsendet.
Grekland, sjelft, politiskt sondradt i mångfaldiga stater och
deras olika fordringar, utgjorde ett enda helt vid sina folk
fester, i deras sylten, fast segraren ansågs som ett politiskt
individ, föreställande sin nation. - Sjelfva kampen vid de

vanligaste gymnastiköfningar, t. ex. på lina eller stång, hör
ock anses som lek, annars öfverdrifves den. Som i lek mera

frihet råder, och flera olika förhållanden emellan de handlande
individerne, så gälla icke deri den sträogaste gymnastikens
Jagar, med vilkor af forsigtighet, fridsamhet, foglighet,
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TREDJE AFDELNINGEN.

1. Vape1}(öring i allmänhet.

Strid är lösen i heja naturen, ty existensen sjelf är blott en

fortsatt konflikt emellan lif och materia. Allt har sin fiende,
sorn söker inverka och tillintetgöra det. Sjelfva den så kallade

oorganiska naturen är i ständig strid. Både köld och värme

arbeta, hvar på sitt sätt, på de fasta fj�lIarne, hvilka altjemt
måste böja sina stolta hufvuden for ofverkraften. Sandreflar

bortsköljas elJer uppvräkas af hafvet, och de stora revolutioner,
som förorsakas, antingen längst ner i jorden, genom vulkaniska
utbrott, eller uppofver jorden, genom kometernas närmande och

fjermande; allt är en strid, och det måste så vara, ty funnes
icke denna strid, så kunde icke heJler Gudomligheten uppen
bara sig i tiden, och den kunde icke vara sig sjelf bestäm
mande och evig, om allt skulJe kunna fortfara att njuta samma

orubbliga hvila, som dess Upphofsmans.
Men då striden tillfallit menniskan, såsom ett arf sedan

hon blifvit bofast på jorden; så måste menniskans strid uppen
bara sig helt annorlunda, än de öfriga naturens fejder. Redan
i hennes väsen 1igger icke blott det frö till strid, som tillhör

hvarje organisation, utan, såsom hvarje annat djur; har ock
hon sina bestämda fiender ibland djuren, hvilka hon måste

bekämpa; men så har hon äfven i detta fall en större sfer
än de, ty hon står i strid med hela naturen, i anseende till
sin existens, och i beständig strid till sig sjelf, i anseende
till sina pligter.

Beträffande Militära Gymnastiken, kunde man säga, att

den upphafver kroppens jemnvigt, och således är stridande mot

Gymnastikens allmänna syfte, och jag medgifver att, såsom

handvapen numera föras, är denna anmärkning rätt. Men
såsom Nordbon tvehändes förde sina tunga vapen, och säsom
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Sydbon förde sin sköld i ena handen och svärd eller lans
i den andra, eller ock som bådas bågskyttar, genom begge •

armames lika ansträngning utvecklade sina kroppar till lik

stämmighet; så måste äfven vi handla isamma syfte, fastän
i annan vapenrustniog.

Fäktning till höger och venster måste således brukas;
den förekommer svår, men är lätt. Endast genom den bibe
hålles harmoni i kroppsdelarne, och endast genom denna ett

fullt förtroende till vapnet.
Äfven här gäller derföre hvad vi så ofta sagt om or

ganismens Enhet; men denna bör icke allenast afse subjek
tets förhållande till sig sjelf, utan äfven till dess motståndare,
samt till dennes och eget vapen. Således indelas subjektets
kropp i aktivoch passiv halfva, såvida blott en af dess hän
der Iörer vapnet,. men som dessa tillhopa utgöra ett enda

organiskt helt, måste de också i hvarje rörelse agera liktidigt
och harmoniskt. Äfvenledes vapnet består af tvänne hufvud

delar, den anfallande och den försvarande delen, den förra
sträckande sig ifrån midten af klingan till dess ända, den sed

nare ifrån midten till fästet. Så är äfven angrepp och för
svar ett, i deras gemensamma syften 1), ty i ärlig mannastrid

angriper fienden endast för att rädda sitt eget lif, likasom
man med sitt försvar åsyftar detsamma.

Militlir-Gymnastiken har, i pedagogiskt hänseende, den
stora egenskap, att tvinga eleven till manlig själsnärvaro; ty
uti densamma måste beslut och handling vara i det allra nog
grannaste förenade i samma momenter. Den hejd och det

lugn, som rigtiga vapenöfningar slutligen gifva, tillika med den

högsta rådighet och raskhet i handling, verkar lika fördelak

tigt på den häftige ynglingen, som på den långsamme. Att
här icke är frågan om vanlig exercis, hvilken godtycket i
vissa länder årligen förändrar, och okunnighet om mennisko

organismens fordringar, i andra länder, lika godtyckligt efter

apar; det inses lätteligen. Ännu mindre kan den militära

1) Blott lönnmördaren, angriper utan behof att försvara sig; emedan han

sjelf icke rigtar sitt vapen emot angripare. Först när hämden väckt sitt offer
till sjelfförsvar, uppstår kraft mot kraft (angrepp mot angrepp).
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Gymnastiken syfta till att göra ofredliga slagskämpar. -

Duellisten fortjenar alltid samma förakt i våra tider, som forn
tidens tänkare hyste för Athleterne. Spaniorens tjurfäktning,
Engelsmannens boxning och Nordbons icke längesedan för
svunna sed, att spänna bälte, kunna icke hänföras til) en sann

militär-Gymnastik; de äro förlustelser och harnduppträden, lika

grymma i sitt syfte, som ovärdiga en mera bildad tidsålder.
En vildsvinsjagt i Sodern,' en björnjagt i Norden äro af helt
annan natur. Der står menniskans mod och rådighet i en

ständig pröfning, icke blott mot vildjuret, utan äfven i anseende
till lokala och materiella svårigheter.

Vapen begagnas, ant-ingen i allmän eller i enskz"ld strid.

Den ena öfvergår vanligtvis till den andra, och således
är nödvändigt, att enhvar kan använda vapnet till sin för
de), både vid det ena och andra tillället.

Vid ett handvapens förande, måste ställningen alltid vara

sådan, att det skyddar kroppen; och vapnet sjelft måste vara

sådant, till sin form, att kroppen, genom sin egen kraft, obe
hindradt kan föra det, både till angrepp och försvar.

De hufvudsakligaste handvapnen äro trenne: 1:0 Värja.
�:o Sabel (Hugg- och Stickvärja) 3:0 Gevär med Bajonett
eller Gevär och Bajonett särskildt 2).

Som dessa tre vapen hufvudsakligast verka inom den
gräns, som den vapenförandes muskelkraft har, så måste la

garna, hvarefter dessa vapen föras, vara i allmänhet desamma,
så för det ena vapnet, som för det andra, det vill säga: att

2) Anmärkning: Lans (Pik), Hillebard och snärj-spjut kallas väl handvapen;
men de äro ett mellanting af eld- och hand-gevär. ty de agera utom den mu

skelsfer, som den stridandes kropp har, hvarföre de äfven fordra längre öfning,
hvilken redan från barndomen förvärfvas hos de nationer, der dessa vapen äro
inhemska. AfvenJedes fordra de ett annat sätt att rida och en annan equipering
än hos oss är öfligt; och ehuru de äro gagneliga i en stor armee, hvars nu

merär icke lider vid att uppsätta särskildta Regementen för särskildta vapen.
torde de likväl med vår ringa Militär-styrka, och den korta tid, som hos oss

är till vapenöfningar bestämd, kunna. för närvarande, umbäras, tills dr Nation
fått en mera sJelfständig ..b'§.i�k utbildllipg. Om man förbiser det granna, och
söker blott det noggranna i handterandet af detta vapen för ryttaren, torde det
Vara mindre behöfligt för, enskildt strid, och pikens nytta hufvudsakligen kunna
påräknas mot anfall i massa.
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grundställningen och grundrörelserna få icke strida emot hvar-
andra.

.

Hvar och en vapenforande bor söka förekomma sin fiende,
d. v. s, antingen göra sitt a.ngrepp så lort, att. icke hans
fiende kan afvärja det, eller också göra sitt (örsvar (parad)
så (ort, att fiendens stilt eller hugg icke hinner att skada
honom. Derföre måste den vapenfarandes rörelser alltid ske
med möjligaste högsta hastighet. Likväl ar hastigheten i rö

relserna icke nog, för att vinna syftet, a tt förekomma fienden;
ty hvarje rörelse måste älven vara rigtig. --

En rörelse med vapen är endast rigtig, när den fullt

tjenar till kroppens forsvar. Häraf följer, att en rörelse med

vapnet icke bör sväfva utom den utsträckning, som kroppens
styrka har. Då nu kroppens muskelkraft är störst, så lunge
dess rörelser icke gå utom hans egen yta, så blifver hastig
heten i rörelserna befordrad derigenom, att de begränsas af

kroppens yta.
Om en rörelse skall blifva bestämd, måste man tänka

sig en viss punkt, "vari(rån den utgår, och en viss punkt,
kvartil! den skall gå, samt de punkter hvarigenom den skall

gå. Häraf uppkomma trenne hufvudrigtningar. Den första är

den ställning, som en stridande måste, till sin säkerhet, intaga,
både med sin kropp och sitt vapen, och den kallas Gard.
Den andra lir det ställe på fiendens kropp, der hans vapen
skall inverka, och den tredje den rigtning, som hans kropp
och vapen bör taga, fur att rau och rörst åtkomma detta
ställe.

Ett anfall kan icke ut/öras på 'wad ställe och afstånd
som helst 1från fienden, utan måste ske, antingen under när

mande till eller fjermande från honom, antingen isamma linia
eller i en siderörelse emot honom. Det förra kallas marche
eller passade framåt e11er tillbaka, det sednare kailas volter
eller Vändningar.

Genom marchen kan afståndet ändras, emel1an motstån

dame, så mycket och så litet, som erfordras.
Passaden deremot är en mera forcerad rumlerändring.
Allt delta gäller lika rur värja, sabel och bajonett; men
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80m dessa vapen äro till tyngd och till form olika hvarandra
så måste de älven genom muskelkraften olika begagnas� Så
lunda föres V::trjan hlott med en hand (höger eller venster)
och åt en bestämd punkt af fiendens hål Sabeln föres äf
venledes med en hand (höger eller venster), men At flere
punkter på utsidan af fiendens bål,

Geväret med bajonett, vida tyngre och längre an värja
eller sahel, måste foras med två händer, och, likt Värjan,
angripa medellinien; men, tillika medelst kolfven stundom lika
som sabelhugget, rigtas emot utsidan af densamma.

Af denna anledning, fordras t, ex. i Bajoneufäktning ej
en så stark bortvridning af kroppens bortersta sida, som är

nödvändig vid Värjans förande, icke heller så många olika
rörelser med blind-anfall (finter). -

Värjans direkta angrepp ske vanligtvis med utfall; ty
hermes egen lätthet fordrar sådant, om hon skall intränga j
fiendens kropp. Vid sabeln brukas dessa utfall mera sallan,
emedan nämnde vapen lir tyngre, och vid Bajonettvapnet äro

utfallen oanvändbara af fliljande skäl:
1:0 För att lära rigtiga utfall 3) fordras vida längre tid,

än till hela Bajonettfäktningen.
�:o Är äfven den mer ofvade blottställd för bråckskador,

ledbrott m, m., om han på oländig mark, skulle göra ett 0-

rigtigt utfall.
3:0 Är kroppen icke skyddad af vapnet, och det åsyf

tade närmandet till fienden vinnes icke, så vida ej utfallet

göres riktigt. (Se nedanstående not).
4:0 Kroppen kan icke, i ett utfall, motväga gevärets

3) Med rigtigt utfall törstas här icke det »alongeraade», 80m andra Jänders
fäktare pRyrka; utan jag menar ett närmande till fienden, sålunda, gjordt mel'S

genom kroppstyngdens öfverflyttande pil den emot fienden närmaste foten, al att

pil hvad yta som helst, min kropp äger full krAft och jl!mnvigt, fullt skydd

�mitt vapen och med lä.tth�t kan aterga till Gardställningen. Allt detta kR
endast ske genom en parallel ställning emellan Mda benen, rät vinkel i främ
knäet och haUrät vinkel i kroppens och båda benens lutning emot planet, hva
om vidare i min Theori för värjan.

Som var Svenska Värj- och SabeJiåktning blifvit, redan för trettio Ar sedan,
till sina hufvudgrunder förändrad och olika med hvad, som åDno gäller hoa
andra Nationer; sil måste äfven grunden för Svenska Bajollettfäktningen vara

olika med de ännu brukliga bajonett-rörelserna i andra länder.
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framsträck ning och tyngd; således måste den sednare förminska
kraften i den förra.

5:0 Förminskas kraften och hastigheten, vid upresningen,
förmedelst den långa hafstången. (I öfrigt se Bajonett Fäkt-Regl.
- 1 Afdeln. Stockholm 1836. Andra Upl, sid 45 & 46.)

Om Bajonettfäktaren träffar en mera betydande upphöj
ning, under sin främre fot, är ett utfall mindre farligt. -

Men samma approche vinnes, om det främre knäet starkare

höjes och kroppen framIutas.
Hvad angår vapnets skyddande gaHer i all vapenöfniog:
�:o Att angrepp, så väl som forsvar. böra ske med den

del af vapnet, som bäst uppfyller dessa syften. 2:0 Att den

vapenförande sjelf alltid skonar sitt eget vapen, men söker
skada fienden. Således måste t. ex. Bajonett-niktningens alla
rörelser göras på det sätt, att gevärets vigtigaste delar, kolf,
lås och pipa, blifva oskadade, om än bajonetten skulle upp
offras dervid.

Vare detta nog om handvapnens begagnande i allmänhet.

2. Allmänna Grunder för enskild Vapen{öring.
En rörelse kan i allmänhet betraktas såsom rigtig eller

origtig. Halft rigtig eller halft origtig kan ingen rörelse vara;

ty antingen uppfyller den fu11komligen ändamålet, livarföre den
sker, och då är den rigtig, eller förfelar den sitt ändamål, och
är då origtig.

Att kroppen är rigtigt organisorad förutsättes naturligt
vis, såsom första vilkoret, rör att dess rörelse skall kunna vara

rigtig. Kraften och hastigheten, hvarmed den yttras eller ut

föres, visar slutligen dess rigtighet; hvartill åter andra vilkoret
är, att kroppen, medelst gymnastiskt bestämda rörelser, till
alla sina delar, blifvit harmoniskt utbildad.

Inom den lefvande organismen är mekanisk kraft alla
delars progressiva och ofverensstämmande sträfvande, i lika
tid och rum, till en viss punkt. I räta linien yttrar sig denna
kraft, såsom högst. - Dernäst är den kraft störst, som utgår
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ifrån rät vinkel. _ Full kraft kan, under samma tid, blott
hafva en enda direktion. Gifvas åter tvanne direktioner åt
en kraft, så försvagas bådas verkan, och infaller emellan bå
das direktion, allt i mon af dessa krafters inbördes relation.
- Justesse vid rörelse fir kraft och hastighet i lika och

samtidiga förhållande till hvarandra, uttryckta med gemensamt
namn. - Vid all vapenföring kan kraft, hastighet och rigtig
het icke åtskiljas; enär 'grundelementerna dertill utgöras af
anatomi och mekanik. -. Den förras lagar åsyfta här sjeH
bestånd, den sednare kraft och uthållning. l\fenniskokroppen
är sålunda en machin, som rör sig efter bestämda mekaniska

lagar. Att den kan stå upprätt, och ej faller, beror ock, till
en del, deraf, att dess vinklar tjena hvarandra till stöd. -

Rörelse åter är en förändring af kroppens ställning i sina

vinklar, och utgår ifrån en viss punkt, der rörelsen begynner,
samt yttrar sig endast genom ledgångarnas vinkelandringar.
- Oböjliga kroppsdelar måste derföre följa ledgångarnas rigt
ning. - Vid vapenöfning yttrar sig äfven hvarje rörelse i
tid och rum. Tid vinnes genom Iinrerorelser, rum genom
marcher och utfall.

8. �Tapenföringens allmänna vilkor.

All besstämd rörelse måste begränsas af fyra vilkor :

1:0 Rum.
2:0 Tid.
3:0 Rigtning.
4:0 Kraft. - Och dessa fyra vilkor måste kunna, sig

emellan, vara identiska" för att kunna, i totalbegreppet af rö

relsen, göras till en enda ide. - Att dessa fyra verkligen tiro

identiska, finna vi af följande analogi.
a) Det rum, en kropp skall genomlöpa, är alltid i för

hållande till den tid, sam dectill åtgår, eller omvändt: Tiden
för rörelsen är alltid i förhållande till rummet. _ Således
står Tid och Rum i analogi.

b) Tiden, för en kropps rörelse, är äfven i förhållande
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till kraften, som sätter den j rörelse; således är kraIt och
tid analogi, och följaktligen äfven kraften med rummet.

c) Rörelsens rigtning (linien) måste vara i analogi med
rummet, d. v. s. i rät linia, derest kortaste tiden skall vinnas,
således är linien analogisk med rum, tid och kraft. _

4. Om anfall och försvar.

Man har länge föreställt sig att anfall och försvar voro

motsatta, icke blott i utförandet, utan afven i begreppet. I
sednare fallet äro de det alls icke; ty ingen annan än lönn
mördaren (banditen) angriper sin nästa, när ingen fara är

Ior eget lif, for sin stams eller sitt lands skydd. Uti hans

begrepp ligger således icke syftet att förekomma någon af
dessas fara. - Angrepp och försvar bJifva sålunda identiska

(ett betydande). Uti det mekaniska utförandet hafva de al
ven samma egenskap, ty hvarje anfall, 80m icke så göres,
att det i sig innefattar försvar, blottställer den anfallande sjelf
fUr ett värre angrepp af motståndaren; och hvarje försvar,
som icke i sig innefattar angrepp, blottställer den parerande
för fiendens anfall. Således måste allt angrepp göras så, att

fienden icke kan annat, än gora forsvarsrorelser, och allt for
svar: måste ske så, att fienden icke kan rusa fram och be
gagna rörelsen i diagonalen, som kallas parad (försvarsrurelse).

Då nu angrepp och försvar äro entydiga. finnes således
i deras utförande en viss likstämmighet. Skilnaden emellan
dem ligger endast uti det, vid all mekanisk rörelse nödvän

diga beting, nemJigen i tid och rum, hvarforutan ingen rörelse
kan ske eller beskrifvas. _ Den skilnad, som i detta afse
ende är, emellan anfall och försvar, består deruti, att, i a(
seende lill rummel, det förra alltid yttrar sig i räta h'nien
d. v. s, kortaste vägen till fienden, och det sednare j diago
nalen d. v. s. i anfallstatlans vågräta tvärlinie ; i anseende till
tiden åter har det forra beständigt tempo före det sednare,
emedan intet försvar kan utföras, förr än angreppsättet är

bestämdt, eller åtminstone synbart. _
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5. Om betäcknt'ng.
Med betäckning förstås det skydd, som vapnet gifver

fäktaren, så väl i angrepp som i försvar. Uti angreppet vin

Des betäckning endast då rörelserna utföras i räta linien, så
som den kortaste vägen till fienden. - Alla Iaktskolor yrka
betäckning, den de söka vinna genom vinkelstötar och genom
antagande af flera anfallspunkter. - De afvika således frän
den enhetslag. som utgör grunden till hvarje sarin och rätt

genomtänkt vapenlära. hvars användande utvecklar sig än

mera uti tid och rum såsom vilkor för alla rörelseformers

beräkning. Genom vinkelangrepp, då nemIigen vapnet bringas
i annan rigtning, än den arm, som forer detsamma; upplöses
kraften j tvänne direktioner, nemIigen vapnets och armens.

På detta sätt förloras icke allenast betäckning, utan äfven
kraft och hastighet. -

_
- Yidare yttrar sig betäckningen

genom den större bredd, som klingans försvarsdel har mot an

fallsdelen. Således måste den anfallande, som icke innehar
räta linien, hlifva allt mer och mer satt ur densamma, ju
närmare, han kommer till anfallstaflao. - Då nu härtill läg
ges den vinkel, som handleden bildar emot armen, så måste

,

den, som begagnar närnde vinkel, tillika med klingans högsta
bredd och fästets sköld, gifva så få anfallspunkter på sin kropp,
att den, vid minsta rörelse i diagonalen, är skyddad· under

parad, och i stöt (emot anfalJet) äga ännu större skydd me

delst den räta linien. - Huru detta är möjligt förstå vi hut,
då man blott antar, att tvenne stridande, rör att alltid vara

nära till hands med sina vapen och for att ständigt hafva

känning af det läge, fienden gifver sin klinga, både vid anfall
och försvar, beröra. hvarandras vapen, och alltid söka kortaste
vägen mellan sig och motståndaren, under angreppet, d. v. s.

söka medelpunkten af anfallstaflau genom räta linien, såsom
under anfallet u/görande den enda sanna betäckningen.

Med anfallstaflau förstå vi den delen af fiendens kropp,
80m lättast kan angripas, och således, framför andra kroppens
delar, måste försvaras. _ Ju mindre anfaUstafla, ju mindre

punkter behöfva då försvaras.
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Men dessa punkter böra icke beräknas efter den ut

sträckning, som i ett enda plan faller på fiendens kropp, utan

äfven efter de afståndspunkter, sam äro j anseende 'till fien
'dens anfallsdelar. Det är således icke nog, att kroppen så
vändes till fienden) att han mot honom visar den m(jjligast
minsta yta, utan denna yta måste äfven utgöras af de punk
ter, sam Jigga närmast till utgångspunkten för alla vapnets
rörelser. - Då nu vapnet föres endast inom den rätta an

fallstaflans område, så kan fienden, i sitt angrepp, endast söka
att åtkomma de punkter, sam ligga utom detsamma. - Ut

gångspunkten, för alla försvars- och anfallsrörelser, är i midten
afaxelleden till den arm som foror vapnet; och som denna

punkt så ganska föga kan höjas eller sänkas, så måste alla
rörelser blifva begränsade, inom de punkter, som ligga kring
och i samma plan med denna del, d. v. s. anfalJstaflan för

stickvapnet sträcka sig ifrån framdelen af öfre refbenet till
det nedre. - Sam halsen ligger längre ifrån denna linie, kan
den icke med samma fördel angripas, ty den. som angriper
den bestämda anfullstaflan, vinner då, genom olikheten mellan

planen i hals och bröst, ungefär 6 tum i närmande till fien
dens kropp, eller ungefär så mycket, som nyckelbenets längd. -

Att angripa ansigtet är åter lika felaktigt, oaktadt det

tyckes vara närmare än halsen. Vid den höjning, som då
måste göras, med hand och spets; blifver rörelsen vågformig,
emedan den alltid har samma utgångspunkt, sam vid den rätta

liniesträckningen,
Samma förhånande är älven vid värjspetsens sänkning

emot underlifvet eller benen. - Betäckningen bör således ses

under en triangels form, hvars bas alltid faller på fiendens an

fallstafla, och svarar mot dess utsträckning; den motstående
vinkeln är båda klingornas skärningspunkt. - Den ena af
de omfattande sidorna, i nämde triangel, utgöres af armen

tillsammans med den del af vapnet, som ligger emellan han
den och klingornas skärningspunkt, den andra af dessa sidor

utgöres af den del af fiendens vapen, sam, ifrån denna skär

ningspunkt, tänkes utdragen träffa min anfallstafla. Om fien
dens angrepp afhöjas, eller han icke iakttager koncentricitet
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l sin rörelse; faller den imaginära baslinlen utom min kropp.
- Jag är således i samma mon skyddad, som jag förstorar
denna bas, dock så, att jag sjelf alltid inskränker mig inom

gränsen af min muskelsfer och ej viker ur linien. Att klin-.

gans bredd samt handledens vinkel ökar betäckningen är förut
redan anmärkt. -

Tvenne fäktande hafva således hvar sin triangel att afse,
och söka således enhvar- att få sin bas svarande mot sin

egen anfallstaflas utsträckning, men att derunder få basen i
sin fiendes anfallstafla så förminskad, som möjligt, - För att

vara skyddad måste således alltid den vinkel, som bildas af
den imaginära haslinien och fiendens klingas spets, falla utom

anfallstaflan, det vill säga, att hasen måste motsvara anfalls
taflans utsträckning i alla planer.

,

t:
,

�

6. Om Enhet i: 'Grunderna (ör Vapen(öring.
Likasom, i den pedagogiska gymnastiken, en fullkomlig

enhet (harmoni) måste finnas, eller sökas, mellan aJla kroppens
delar, . så måste äfven, i militär-gymnastiken, en sann harmoni
vara icke allenast mellan dessa, utan äfven mellan dem och

vapnet samt motståndaren. Häraf uppstår : a) likstämmighet
meJlan vapnets delar ; h) likstämmighet mellan kroppens delar;
c) likstämmighet mellan kroppen och vapnet. _

Vapnet är ett enda helt, men består, enligt hvad förut
blifvit anfördt, i anseende till fiendens anfallstafla, af tvenne

hufvuddelar: anfaUsdelen och försvarsdelen. Den förra går
vanligen från halfva klingan till spetsen, den sednare från
midten af klingan till fästets knapp. Dessa båda stå dock i

fullkomlig likstämmighet till hvarandra i rörelsen, på det sätt
att vapnets anfallsdel alltid rigtas i rät linie mot fienden, det
vill säga, kortaste vägen emellan de håda stridande, men för
svarsdelen föres till anfallstaflans yta, d. v. s. i tvärlinlen

(diagonalen) till anfallslinjen (räta linien) mot fienden. - I an

fallet föres vapnet således, räknadt ifrån utgångspunkten, i

axelleden af den arm, som forer detsamma, i rät linie till



540

midten af anfallstaflan, eller till stötpunkten på fiendens an

fallstafla ; men i fÖ;rsvaret föres försvarsdelen af vapnet i diago
nalen (tvärHnien), och anfallsdelen bibehåJJes i räta linien, -
På detta sätt kan vapnet anses vara ett til) sig sjelft, om

spetsen i angreppet alltid rigtas mot den närmaste punkten
på fiendens anfallstafla, och handen alltid förer fästet så, att

Henden icke kan vinna den fijr honom närmaste punkten på
den andres anfaJlstafla, emedan han nödvändigt måste Jigga
på endera sidan af dennes vapen. - Som blott en enda rät
linje kan finnas mellan dessa båda punkter, så måste den,
som glir sitt angrepp, i räta linien, tvinga motståndaren ur

densamma, d. v, s. att denna måste göra en vinkelrörelse
mot räta linien, - antingen högre eller lägre, antingen till

höger eller till verister, om densamma. emedan tvenne räta
linier icke kunna tänkas på samma gång liggande emellan
tvenne de samma punkterna, ty klinga kan icke tränga in

genom klinga eller fäste, och måste således vara på endera
sidan, cfver eller under motståndarens klinga. -

Då nu betäckningen, enligt fjerde stycket, utgöres af den

imaginära baslimens rätta motsvarighet till anfallstaflan, så må
ste enheten emellan vapnets anfalls- och Iorsvarsdel, alltid iakt

tagas; likasom enheten meUan vapnet och kroppen samt mel
lan de beggs stridande.

Följden af denna enhet, mellan alla kroppens delar och

vapnet, är enhet mellan hvarje rörelse serskildt; d. v. s. att

det ena tempo befordrar det andra. Enheten melJan de stri
dande åter afser icke allenast det för hvar och en erforder ...

liga afståndet till motståndaren, utan ock öfverensstärnmelse
i afseende till tempo och begagnandet af de afvikelser, sorn,

å ena eller andra sidan, goras mot enheten j anfalls eller
fUrsvarsrorelserna.
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FJERDE AFDELNINGEN.

1. Förhållandet mellan aktivoch passiv rörelse.

Mången, jag vet det, har belett det uttrycket passiv rörelse,
emedan all rörelse måste vara aktif. Den ar det visserligen
i anseende till organismens inre, allmänna varande, men icke
i anseende till individet sjelft eller till gymnasten; annars skulle
det förra ensamt, utan den sednares påverkning, kunna he
stlimma alla sina delars afändring, både i yttre ställningar och
inre muskelaktioner. Skiljnaden emellan aktivoch passiv gym
nastik torde kunna jernföras med olikheten mellan rörelserna
(af v�'lj'ans orqaner} af armar, hen, hals och rygg, såsorn vil
jans verktyg och rörelserna i lungor, hjerta, tarmar, m. m. så
som vitalitetens verktyg; men likasom dessa sinsemellan hafva
ett oafbrutet samband, så finnes äfven en inre förening i verk

ningarne af aktivoch passiv rörelse. Huru verkar gnidning
(frottering 1) på en rheumatisk åkomma, huru åkning på en

allmänt försvagad konvalescent? Äro desse patienters rörelse
icke rent passiva, i anseende till den yttre vehikeln? Sjuk
gymnastikens rörelser kunna, i enlighet med hvad vi nyss
anfört, indelas i 3:ne slag: a) helt passiva : b) halft passiva
och c) aktift-passiva. Vid förra slaget är subjektet alldeles i
hvila, helt eller halft liggande (vid strykningar, rullningar, mal

ningar m. m.), helt eller halft sittande (vid bröstlyftning, flyg
ning m. m.). Vid andra slaget är subjektet vanligen stående,
sittande eller liggande, men gör sjelf en vinkel i arm, ben, rygg
eller hals (sidvridning, knäböjning). I tredje fallet är ställningen

1) Galenus, Greklands siste store Läkare, fÖl'eskrifver friktioner, shom sjuk
gymnastik. Han indelar dem i fyra olika grader af styrka; men olyckligtvis äro

formerna af forntidens medikal-gymnastik en hemlighet för oss; och detta kan
till en del ursägta och förklara den liknöjdhet, som Bednare lirhundradens store
läkare haft, att åtel'upplifva den samma, och att de ätnöjt sig med att endast
omtala den, såsom ett fenomen i läkare-konsten och dess historia.

Ling. III. 33
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på knä eller med delade ben, eller framstupa, eller på knäet

liggande, sittande eller stående, hvarvid subjektet gör starkare
motstånd, dubbla eller tredubbla vinklar.

�. Om den passiva "I'örelsens företräde framför den

aktiva, £ sjuktillfällen.
Vi hafva sagt, i sjette stycket, att endast en mekanisk

grundform gifves för vår organism, att således den rörelse,
som gymnastiken kan bibringa, är hlott en til1 organismens
ide, men betraktad från den yttre vehikel, som effectuerar

rörelsen, kan den antingen ske af vår kropp sjelf, eller af en

annan på den samma verkande kropp. Den förra rörelsen
kallas då aktiv, den andra passiv, men effecten, af dem båda,
blir motsatt (Se sjette stycket); ty den aktiva rörelsens qvot
blir mera passivoch den passiva rörelsens qvot hlir mera

aktiv rörelse. Det måste så vara; ty annars skulle organismen
antingen rent af skakas för våldsamt eller också allsintet.
Den utbredning, som den aktiva rörelsen har, kan hli för stor,
om den ej inskränkes af passiv motverkan; så ock den pas
siva rörelsen. Denna skulle bIifva för ringa, om den icke.
genom lifskraftens väckande. utbredde sig i delarna af orga
nismen, medelst blodets omlopp, nerverna, m. m.

Såsom frisk har individet rört sig aktivt, från dag ti]]

dag, från år till år. Då detta ändå icke förmått bevara krop
pen från ett abnormt tillstånd, antingen den kommit deri ge
nom länge eller hastigt samlade och för hälsan menliga in

tryck; så har den aktiva rörelsen upphört att äga fördelar för
denna kropp. - Här vidtager den passiva rörelsen, antingen
helt och hållet eller till en viss del, ifall abnormiteten är ]0-
kal, och icke allmänt ingriper i systemet. Om den aktiva
rörelsen brukas efter en försvagande åkomma, feber, diarrhe
o. s, v.; skulle mattheten ökas allt mer, och recidiv uppstå.
Derföre se vi af erfarenheten, att några dagars hvila oftast
botat smärre åkommor, utan vidare åtgärd, om magen tillika
skonas från sin vanliga aktivitet. -
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Ansträngning kan väcka kramp, kasta blodet åt bröst,
hufvud, o. s. v., förorsaka nervskakning, andtäppa, onaturlig
svettning, kyla, m. m. Och som sjukdomstillståndet är mot

satsen till hälsotillståndet, så måste den passiva rörelsen vid

taga, då den aktiva icke mägtat hafva eller förekomma ab
normileten ; likasom i kemiskt afseende, sjukmat måste begag
nas, icke hvarje slags födoämnen i allmänhet. Eller huru
skulle man kunna bestämt rigta inverkningen antingen åt ande

dragrens eller matsmältningens eller blodomloppets organer, om

jag lät den sjuke spänna de delar, han i en aktiv rörelse
måste begagna, det är alla viljans organer? Dessa inverka ju
på de vegetativa; men på hvad sält? Jo, endast så länge
till de sednares fördel, som dessa kunna göra behäng reak
tion. - Sedan blir inverkningen menlig för dem. Atl med
hufvudet göra en stark rörelse, d. ä. sätta halsen eller ryggen
i stark vinkel, då blodet ar åt hufvudet, vore att befordra
det onda; att göra ett språng, en lyftning under andtäppa o.

s. v. vore lika menligt. - Vid abnormiteter är den naturliga
verksamheten antingen nedstämd eHer öfverspänd ; den kan
endast passivt återbringas, till sitt urtillstånd; ty den har ak
tift kommit derifrån. Då helsa är likstämmighet i delarne,
så måste delar, som äro i disharrnoni, genom yttre inpuls åter

bringas i harmoni; ty, genom sin egen verksamhet, härva de

upp den åsyftade harmonien, allt mer och mer, likasom, under
så kallade friska tillståndet, grundabnormiteten i kroppen oför
märkt befordrar dennes förfall, just emedan harmonien alldrig
eftersträfvas.

Att den passiva gymnastiken äfven är formonligare till

diagnostiken inses lau, ty genom den aktiva uppstå endast
eller merandels de abnorma verkningar, sorn patienten redan

erfarit; likväl böra desse undersökningar vanligen vara till en

liten del aktiva, rör att tvinga kroppen att angifva sätet rör

sjukämnet.

Gång åter anses visserligen i den pedagogiska Gymna
stiken vara den första och naturligaste af alla de rörelser, deri
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innefattas, men i medikal-gymnastiken är den en tvetydig hjel
pare. Läkare säga väl i allmänhet: »Tag rörelse; gå, åk eller
ridh Men huru ändlöst olika är icke dessa tre rörelsers in

verkning? - Den första fullt aktiv, den andra fullt passiv,
den tredje aktift passiv. Gång lir en ändring, omflyttoing
(locomotion), tillhörig den fullständiga, lefvande organismen. Den

uppstår genom kroppstyngdens öfverflyttando framåt ifrån ena

foten ti1l den andra, och dess hastighet afandras således efter
den mer eller mindre till rät vinkel närmande ställning mot

planet; ju fortare man vill gå, ju mera måste kroppen luta
framåt, och således vinkeln spetsas. - Gång, såsorn ensamt

sjukmede1, är sällan nyttig, am ej patienten fört ett stilla
sittande och från friska luften utestängdt lefnadssätt. Bland

sjuklingar å Gymnastiska Institutet hafva många varit, sam på
läkares inrådan, gått ett par svenska mil om dagen, och alla
hafva blifvit särnre deraf, i synnerhet i lungorna. Detta lik
nar den kur Herodicus föreskref sina patienter, då de skulle

gå från Åthcn, genom Megara tilJ Elevsis, vid pass sju svenska

mil, utan hvila och mat. Hippokrates, hans lärjunge, före
brådde honom derföre, att han dödat sina {ross-palienter, ge
nom fÖr mycken gång. Om gång, såsom sjukrörelse i all

mänhet, vore så användbar till hälsans återvinnande, som man

tyckes tro; skulle väl få blifva angripne af de sjukdomar,
mot hvilka man anbefaller den. Ty den rörelse, sam enhvar

gjort, allt sedan han slutade krypa, borde väl vara ett för
var£ngsmedel mot en åkomma, om denna rörelse sedan skulle
kunna vara botemedel {ör densamma? Det är just derföre,
att vi alltid och snart sagdt uteslutande göra denna rörelse,
sam den är mindre gagnelig; ty den Iöröker disharmonien
emellan organerna allt mer och mer, genom ensidigt styr
kande af kroppens nedandelar- Alt gå naturligt är nyttigt
för en frisk kropp; men denna naturliga gäng frambringar en

helt olika vinkel mot planet, än den, som vår belefvade gång
tillåter. Bondens lUfsande gång är naturlig och hälsosam, just
derföre alt kroppen gör den efter sitt eget behof, icke efter

yttre omständigheters Jagar. När man går alldeles rak, med
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långa och hastiga steg; arbetar kroppen sjelf emot den jemn
vigt i omloppet, som den, genom gången, naturligen söker
befordra.

3. Sjukdomstecken.
Allt på jorden måste förändras. Detta är en nödvändig

hetslag, som å ena sidan. uttrycker det oändeliga j verldssty
relsens väsende, och å andra sidan betecknar det ändliga uti
allt jordiskt. Således måste äfven alla menniskans njutningar
och lidanden afvexlas, genom tidsskiften. Häraf beror ock

nödvändigbeten af sjukdomens Iöräodring, hvilken uppenbarar
sig, dels i ombytliga sjukdomstecken, dels i föränderligheten
af den allmänna, medikala behandlingen, då den skall bringas
till subordination under naturens eviga Grundlagar. Såsom
orsaker till denna föränderlighet kunna följande angifvas: �)
jordens iore vulkaniska förändringar, hvilka alltid medföra kli
matets förändring, såsorn en yttre följd; 2} jordens politiska
förändring. medforande till yttre följd lefnadssättets forändring,
icke allenast hos menniskan, utan äfven hos djuren, såväl do
hustama som de vilda, hvilka sednare allt mera undanträngas
af mennisko-racen. Dessa begge orsaker tillhopa utgöra en

enda, betingande och motsvarande sjukdoms-förändringen i det

hela, tänkt såsom dess .naturfcljd. Utan sådana skäl vore den
blott en vidskepelsens skräckbild eller okunnighetens sköld.

Som nu det ena klimatets folk utbyter icke allenast se

der och födoämnen} med det andra, utan äfven till och med
klimat, åtminstone i seeundärt afseende ; så måste sjukdoms
behandlingen, som i det ena klimatet gäller, ett halft årtusende
sednare vara användbart i ett annat land, fastän detta sken
barligen är skildt ifrån det förra, både i luftstreck och folk
lynne. Jag vill förklara mig tydligare. Greklands himmel,
mild men ren och afvexlande, har på afstånd likhet med Eu

ropas nordiska klimater, sedan dessa undergått en så hetydlig
minskning i vintrarnes köld. Emellan södra verldens brännande
kryddor och Nordens tarfliga vexter ligger Greklands vegeta-
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tion, som en mellanlänk; hvad, som i landets födoämnen och

afkastning saknas motsvarigt, har, genom verldshandeln, blifvit
ersatt, och till större delen verkat ett närmande af det nor

diska temperamentet till Orientens, dock så, att vi fått dess

negativa, icke dess positiva välfärds-tillstånd; derföre behöfva
vi, mer än någonsin, Grekens fordna helsornedel. Gymnastik
och bad.

Allt, som vår organism i öfrigt framter, är en ftiljd af
dess inneboende krafter, hvilka vi, med ett kollektift uttryck,
kallat grundformer; och denna följd har således, i dessa, sin
orsak. Men följden måste, till sitt väsen, vara annat, än or

saken sjelf; således måste också Sjukdomens form eller följd
vara annat än Sjukdomen sjelf i sitt upphof.

En Sjukdom, säger man, kan vara hänledd genom yttre
inverkning på organismen, eller också genom organismens egen
inre disharmoni, vare sig medfödd eller icke. Detta sätt att

betrakta sjukdomen är ett pathologiskt begrundande, som visser

ligen tillkommer en sann läkare; men icke kan man alltid anse

den yttre orsaken såsom verkligt ledande till sjukbehandlingen ;

ty det kan endast sjelfva organismens tillstånd vara, och dess

'I'ubbn£ng är sjukorsak ; dess sjukteeken är' följ'd. Skulle den

yttre inverkningen ensamt antagas, som sjukorsak ; så borde man

äfven antaga att hvarje organism - eller åtminstone en och
samma organism - skulle lika och alltid erfara en och samma

yttre inverkning, tänkt i samrna grad. Detta motstrider så väl
erfarenheten, som begreppet om det oändliga af organismens
vexelforhållanden till sig sjelf, och organismernas till hvarandra.

Följderna af en svår ftirkylning, en stark stöt blifva således
olika, efter den sjukes olika kroppsforhållanden, fore dessa

angrepp.
Då vi antaga att de tre grundformerna liktidigt fram

träda, i alla menniskoorganismens företeelser, och att dennas
olika förhållande, till sig sjelf, beror af de trenne grundfor
mernas olika förhållanden till hvarandra ; så måste fenomenerna,
som uppkomma, genom detta deras vexelvalde, vara alldeles
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olika, icke allenast till organismen sjelf, såsom Ett Helt, utan

äfven j anseende till dessa tre grundformers inbördes sken
bara framträdande. Blandas dessa företeelser så, att stundom
den ena. stundom den andra grundformen tyckes skiftesvis,
eller liktidigt, fastän på olika punkter, framträda; då är orga
nismen ännu icke uti full ojemnvigt, och delta är mera ett

sjukanIag. än en sjukdom. Men när' den grundformen, hvilken

sjukdomen, såsorn orsak; tillhör, blifver undervigtig; då fram
står sjuktecknet, såsom lolj'd.

Man skulle kunna' tro, att sjukorsaken kunde hänföras
till den öfvervägande grundformen; men dess öfvervigt är,
såsorn vi redan sagt, blott en loijd, och blir således endast
ett sjuktecken; den underv£gliga grundformen Hr den felande;
och i felet ligger sjukorsa ken. Härigenom tyckas de fordna

begreppen, om en hela kroppen genomgripande kraft och kraft
löshet (Stheni och Astheni), blifva mindre säkra. Om vi an

taga att organismens fortgående beror af de tre grundformer
nas samverkan till Ett enda Helt, eller af konflikten mellan
lif och materia, eller den mellan olika krafter fortsatta striden,
- hvilket allt till sin ide är detsamma -; så måste likV111

organismens helsotillstånd bero af dess delars likstämmighet, och
en sjuklig öfverkraft, hos den ena delen, antyder en sjuklig
svaghet hos den andra; ty så hinge verkan och motverkan
äro i normalt förhållande; fortgår organismen, som ett har
moniskt Helt. Det är således svagheten, hos den undervä

gande delen, sam, till en viss grad, gör möjlig öfverstyrkan
hos en annan, hvilken icke, ifrån sitt första moment, kunnat

tilltaga, om den andra delen strax kunnat motverka den.
Enär så ej skett, framträder ojemnvigt d. v. s. sjukdom. Så
ledes är det icke styrkan i åderhinnorna, 80m gör att hlodet
stockas åt en viss del; ej heller ar det sagdt att det är en

motsvarande svaghet i de närmast anliggande delarne, 80m

seeundärt förorsakar detta, utan sjukdomen sjelf, framträdande
såsom egoistisk, och så medelst partiel lifsprocess, i ett organ,
motsvaras af en anorganisk tendens i ett annat.

Sjukdomen, såsom orsak, tillhör vanligast en enda grund
form, och visar sitt tecken äfvenledes genom en enda grund-
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form; fast denna icke Mr densamma, som den förra; denna

sjukdomsform kalla vi Entecknad. Men om sjukorsaken tillhör
en enda grundform, och dess tecken röja sig i de tvenne

andra, eller också i alla tre grundformerna. då kalla vi den
Flerteclmad. Sjukorsaken kan välockså tillhöra mera än en

grundform, dock tillhörer j. de flesta fall dess upphof en enda,
och det är då på denna, sorn uppmärksamheten först bör
vändas. Oftast äro likväl sjukdoms-fallen så beskaffade, att

det är nödigt, att först undanrödja den sekundära sjukorsaken,
för att sedan desto lauare kunna häfva den primära; likasom
man, i samma ändamål, ofta är tvungen att väcka andra sjuk
tecken, än de, som redan framträdt, för att derigenom ned
stämrna de för handen varande.

Vid flertecknade sjukdomar torde det j allmänhet vara

säkrast att sist tillgripa den mekaniska inverkningen, och be

gagna den kemiska, under det sjuklingen är svagast. Skälet
härtill ligger icke deruti, att den kemiska agenten, vid dessa

fall, är uteslutande verksam, utan deruti, att den mekaniska

agenten, under hvi/an lenmad helt och hållet till blott sina
inre animala funktioner lår mera intensitet, än då kroppen
rör sig både med de animala och de mentala mekaniska or

ganerna, såsorn under frisktillståndet. Närnde agent kornmer

dymedelst i jemnvigt med den kemiska, hvilken, genom det

ringa mått af främmande ämnen, som den sjuke Iörtär, ned
stämmes till möjligaste minsta qvantitativa inverkning, och
således svarar mot den till högsta passivitet inskränkta me

kaniska inpulsen.
Detta röjes ännu mera så väl hos friska, som hos sjuka

uti sömnens Välgörande följder. Fysiologer hafva påstått, att

sömn inträffar genom blodets strömmande till hjernan, och
man skulle tro att det vore så, emedan man blir tung i huf
vudet, när man behofver sörnn, den mentala kraften liksom
domnar. Härvid gr dock att anmärka: Om blodets strom

mande till hjernan gjorde sömn, skulle 1) alltid den sömnige
få hufvudvärk, hvilket snarare inträffar, när man solver för

mycket; likasom då man äter och dricker för mycket. Annars

plär en lång sörnn tvärtom styrka och lätta nerfsvaga och



alla sjuka eller tillfrisknande personer. �) Äfvenledes skulle
öfre och nedre extremiteterna vara kalla på den sofvande,
hvilket är just en motsats; ty den, sam fryser om dessa, när
han sitter eller står, blir vanligen varm om dem, när han
kommer i sömn, 3) Skulle sörnnen, utom hvilken intet lef
vande kan lefva, - denna sörnn må räcka under dygn, må
nader eller en hel årstid - såsorn ett ersättningsmedel för
uttömda krafter, vara en' ensidig funktion af blodet, då kunde
den icke vara styrkand�; ty all ensidighet i funktionerna tir

sjuklighet, såsom vi förut yttrat. Lethargi är ensidighet i blo
dets lopp, derföre är den en sjukdom. - Enligt vår tanka
är det endast en fullkomlig aktivitet i det animala, och en

molsvarig passivitet i den mentala mekaniska agenten, som

gör den kemiska och den dynamiska ofvervägande, och dy
medelst uppstår sÖm11. Nar alla viljans organer hvila, måste
äfven det animala systemets muskler komma i helt annat för
hållande, än då de förra röras; ty, sam vi förut sagt, verkar
det yttre på det inre. Således är ryggradens muskelaktion
vid stående, sittande, gång m. m., tillräcklig, att verka på nerf
och åder m, m., emedan dessas största stammar ligga när

mast ryggraden. Annars skulle rörelse och stillastående verka
lika på vår organism, hvilket vore en motsägelse, Vi se att

aktif rörelse störer sömn ; hvarfore också Lethargi ofta kan
hotas genom mekanisk behandling, Den passiva rörelsen der
emot, vaggning, åkning o. s. v., söfver af samma skäl, sam

förut är anfordt, Att drömmur kunna uppkomma genom blo
dets. ojemna fördelning, medgifves gerna; derföre plär också
den sörnn icke styrka, sam njutes under drömmar, och der
före åtföljes en stark feber af yrsel; ty att yra är att drömma
vakande.

4. Sjukdom och SJukteeken.
Sjukdomstecknet måste blända, emedan all sjukdom in

verkar på den dynamiska grundformen, hvilkens vexelvälde
måste förhöjas, i mon sam sjukdomen tilltager: och dymedelst
röjer sig Lifvets strid med materien ännu bestämdare. Indi-



videts yttre former (den kemiska och mekaniska) framträda,
den ena i sin undervigt, i allt mindre och mindre vinklar
och radier emot det dynamiska, och den andra deremot i sin

ofvervigt i allt större och större vinklar och radier.
Då nu den undervigtiga polen (K eller l\'1 i vår anförda

symbol) närmar sig till D linien, tyckes sjukdomen hafva sitt

ursprung i det undervigtiga K eller M. Men detta är oftast

skenbart, icke verkligt Lifskraften (det dynamiska), sökande
ständigt att motverka materiens totala förening med sig, lika
som utskjuter åt den sida, der det sig närmande K eller M

ligger; derigenom hlifver det dynamiska sjelft forsvagadt; men

den sig närmande undervigtiga linien (K eller M) vinner i
sin intensitet genom detta dynamikens meddelande, och utom

hvilket den annars skulle, såsom en ensam kraft, upphafvas,
d. a, söndras från punkten A och organismen dymedelst upp
höra att handla såsorn ett fullständigt Helt. Ett dylikt sjuk
domsförhållande kallar man nervs/ag, och är, såsorn sådant,
mera partielt. Om åter, i motsats härtill, K eller M linien
skulle förtränga D linien, och skilja densamma från sitt ur

sprung, så kallas ett sådant förhållande blods/ag, och är ofta
mera universelt och dymedelst dödande, i fall dess orsak ej
varit yttre våld och således mera partie I.

Som de tre grundformerna icke allenast yttra sig i or

ganismens inre ekonomi till dess sjelfbevarande, utan äfven
höra svara till de ytt1'e medel, som på organismen användas
och af densamma emottagas, så måste dessa medel svara till

organismens bestånd, och vara enlige (analoga) med dess inre

grundformer; helst intet fenomen kan uppstå, utan genom
dessa tre grundformers vexelverkan. Men likasom lifvet (det
gudomliga) är det enda verkliga, så lir den dynamiska grund
formen typen för de tvenne andra; ty om den icke vore det,
skulle materien öfverväldiga lifvet, vid minsta ojemnvigt i or

ganismen, och allt skulle, förutan lifvets motverkan, förvirras
eller förintas. Ja, detta välde hos det dynamiska framtrader
ännu tydligare bos hafvande qvinnor; men tydligast i den
moddfödda antipathi, som vissa individer i all sin lefnad hafva
för vissa djur eller ting, hvilken ofta i högsta grad yttrar sig



523

genom det ena eller andra sinnesverktyget; dock allramest
framträder förenämnde dynamik uti sexualförhållandet ; _ ty
i detta har det sin högsta verkliga lag.

De flesta misstag i kurer hafva sin grund i den för

vexling, man gjort, af sjukdomen sjelf och dess tecken eller

vi1korliga angifning; och då så många lärde män misstagit sig
häri, torde arven de meningar, som här yttras, l1ga rätt till

billigt öfverseende, i hvad dem göres behof deraf. Vi våga
derföre stiga att, enär den dynamiska grundformen är den

högsta agenten. då framstår sjukdom en under mekanisk form.
- Verkar det mekaniska starkast, tager sjukdomen det ke
miskas skepnad; och är det kemiska hufvud-agenten, då visar

sig sjukdomen i dynamisk potens. Således gör skrämsel,
glädje, vrede (dynam.) antingen en öfverkraft i musklerna,
eller också betar det all kraft (mekan.). Sammaledes gör rö

relse att välmående, matsmältning, sömn uppstå. En försträck

ning, en stöt (mek. retmedel) verkar äfven mekanisk häfning
af delarne med dess hufvudverkan: inflammationen med hetta
och rodnad, tillhör dock mera organismens kemiska 1:In meka
niska yttringssätt. Och kemisk inverkning af spirituösa äm

nen, af retmedel o. s. v. har alltid ett dynamiskt kännetecken
af Iiflighet eller matthet, styrka eller slapphet, o. s. v. Detta

framstår så i sjukdoms -, sam i helsotillståndet; dock mest

i det förra, emedan all sjuklighet är ojemnvigt, och öfvervigten
hos det mest framträdande fenomenet måste öka undervigten
hos de andra - eller också i motsats, dessa så starkt mot

verka, i förenad dubbelhet, att intet resultat blir af den po
tenserade kraften; dylika fall antyda en högre rubbning i or

ganismen. .

Som det icke finnes någon absolut sjukdomsform, utan

blott individuelt-relatif, så kan det icke heller gifvas något
absolut läkemedel emot någon sjukdom. Gymnasten kan så
ledes icke behandla en organism efter nyck eller mod. Han
måste akta sig för att blindt tro på någon viss rörelse. -

All rörelse ofverdrifven verkar motsatt till dess ide. Sjukdo
mar antaga lynnet af klimat och Iefnadssätt; ty de äro barn



af dessa. Norrland har fått frossa, som aldrig förut var der
känd, - Milda vintrar halva troligen ditfört frossan.

Vi hafva i föregående stycke indelat sjukdomar i En
tecknade och Flertecknade. Vi hafva äfven i delta stycke sagt
att sjuktecknet vanligast framträder under en annan grund
form, än den, hvilken sjukorsaken tillhör. Härifrån undantagas
alla af yttre våld vållade mekaniska, eller af kaustika, kemi
ska medel lieverkade förändringar i organismen. I sådana fall
framträder alltid sjukorsak och sjukteeken i samrna grundform;
ty dessa gifter stå i högsta strid till vår natur, likasom ett

yttre våld j mekaniskt hänseende. Båda äro förstörande. De
Iörras strid med den kemiska agenten j vår organism och de
sednares med den mekaniska blir således desto synbarare.
De kunna icke döljas under en annan grundform, och igen
kannas derföre så hitt. - Också är den mekaniska behand

lingen lika litet den väsanteliga j frågan om en /orgi{(niug,
som den kemiska vid en stöt. Kräkning eller uttömning, väckt

genom kemiska motmedel eller Antidoter, tir vid den förra lika

oundg�nglig, som, vid den senare, de mekaniska hjelpmedlen,
hvaribland manipulationer äro de enklaste och stråldusch m. fl.,
hvilka verka på ett sammansatt (kemiskt mekaniskt) sätt. Vi
hafva förut sagt att sjukorsaken icke får beräknas ifrån de

yttre fientliga Iorhållanden, hvari organismen kan tänkas, utan

dess väsen bestummes endast efter det sätt, hvarpå den, i

sjelfva organismens yttre eller inre delar, framträder; således
är icke en sWt alt anse som mekanisk orsak i organismens
rubbning: ty detta leder, sorn vi förut sagt, blott till ett fjer
mare pathologiskt begrundande. Det är den af det yttre an

greppet uppkomna blodstockning, rn, m. sam betecknar sjukdomen,
som orsak. Skulle man ofverskrida denna inskränkning vid

sjukbestämmelsen. då finnes ingen gräns för sjukformerna ; eme

dan hvarje orsak är sjelf följd af en annan föregående orsak,
och denna åter följd af en annan orsak, och så vidare till
baka.

I vår organism kan ingen företeelse uppstå, utan genom
de trenne grundformernas vexelverkan ; och alla likartade fe
nomeners olikhet gradvis sinsernellan uppstår genom den olikhet,
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som gradvis fin nes emellan de orsaker, som beverka feno
menet. - En Rheumatisk åkomma är kemisk ojemnvigt (i blod
kärlen o. s. v.), men den yttrar sig mekaniskt; ijgat får kramp;
armen domnar eller förlamas o. s. v., men i tillfrisknandet
framträder den kemiska urformen sjelf: ijgat rinner, armen svul
nar. En lamhet, som uppstått genom förkylning, anses van

ligen som ett mekaniskt fel; men det är kemiskt, enligt hvad
vi förut sagt, och den häfves mekaniskt, genom gnidning. borst

ning, sträckning, dusch, o. s. v. 2). Förstoppning, härledd af
mekanisk uodervigt, den peristaltiska rörelsens förminskning,
kramp eller dylikt, hälves genom ett Laxativ. Förstoppning,
harledd af kemisk orsak. brist eller ofverflöd på galla, slern

samling m. m., häfves genom den mekaniska vehikeln Huf

vudvärk, fororsakad genom blodets kastning åt hulvudet, kan
vara både kemisk och mekanisk, och kan ofta nog genom me

kanisk inverkning häfvas, _ ja, ofta blott med att binda ett

kläde hårdt om pannan.
Men när sjukorsaken stigit till sådan höjd, att den öfver

väldiger organismen, då inträffar samma fall, som vi nyss förut

sagt om våldsamma slag och starka gifter, det nämligen, att

sjuktecknet framträder j samma grundform, till hvilken den,
såsom sjukorsak, hörer ; sålunda har en stark rötfeber alla

sjuktecken i den kemiska grundformen, till hvilken den såsorn

sjukorsak också hörer, Giktanfallet, i sin höjd, har förstopp
ning, kräkning m. fl. kemiska tecken; men, i en mindre grad,
yttrar den sig mekaniskt genom styfhet, kramp o. s. v.

5. Nervsystemets Sjukdomar.
Då det är vigligt, att, i rättan tid, förekomma organis

mens öfvervaldigande, så måste det vara af nöden, att strax

inse på hvilkendera af organismens grundformer, man, redan

2) Att äfven kemiska medel i dylika fall kunna vara hjelprika nekas här
med icke. Vi hafve endast velat angifva en allmänlig regel, att vidare pröfva
och utforska, när den ena, eller andra, af de stora agenterna, företrädesvis och
först bör anväudaa,
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i sjukdomens första stadier, hör inverka. Vi vilja derföre till

Gymnasters ledning göra några framställningar i detta ämne.

Som vi förut anmärkt, i ett föregående stycke, gifves det,
j vår organism, trenne systemer, som motsvara dess trenne

grundformer, nämligen cirkulations systemet, som föreställer
den kemiska grundformen; nervsystemet, som afbildar den dy
namiska och muskelsystemet, som närmar sig till den meka
niska grundformen, och då hvar af dessa systerner hafva sin

hufvudpunkt i en viss del af organismen, fastän alla, likväl i
sin inre betydelse. tillhopa utgöra dennes Enhet; så måste
dessa trenne systemer, i sitt yttringssätt, hafva en viss lik

stämmighet sinsemellan, såväl i helso- som i sjuktilIståndet.
Således, likasom blodets dopp, i förhållande till hjertats aktion,
i dess sjukdomar antingen är för starkt eller för ringa, och
musklernas verksamhet, i underlifvet, antingen kan vara för

slappt eftergifvande eller krampagtigt hopdragande, hvilket lika
ledes uttrycker en excentrisk (periferisk) eller eoncentrisk öf
derdrift ; så kan äfven verksamheten i nervsystemet, med hän
seende till dess hufvudorgan, hjernan, vara antingen for mycket
eoncentrisk eller excentrisk. Om läkare benamt dessa två
olikheter Stheni och Astheni kan här vara lika mycket; dock
torde den anmärkningen böra göras, att, enligt hvad vi redan

sagt, ofverstyrkan i den ena delen icke är positif utan blott
relatif; ty den skulle icke uppstå om den del, hvilken reak
tionen tillhör, kunde uppfylla sitt ändamål, och, det är såle
des dennes svaghet, sam gör den andras ofverstyrka. Vi er

fara detta vid ett slag, eller en länge uthållen rörelse, då

kramp angriper en viss muskol. Sådant inträffar icke, så

länge denna muskels antagonist eller coagent har behöflig
styrka.

Vi vilja här genomgå de hufvudsakligaste sjukdomsformer,
sam yttra sig i förenämnde trenne systemer af vår organism,
och vi börja med nervkrämpor. - Af hvad vi sagt, om en

onaturlig concentricitet eller excentricitet i nervsystemet, torde
enhvar förstå, hvarfere en nervsvag och en nervretlig person
måste behandlas olika. Den förra är i ett öfverdrifvet excen

triskt den andra i ett öfverdrifvet concentriskt tillstånd. På
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den förra måste alla manipulationer på extremiteterna börjas
vid deras ytändar på nervutbredningarne, och på samma vis
fortsättas uppåt, öfver bröstet, mellan refbenen ända bak emot

ryggrnergen och uppåt nacken. - Den sednare deremot får
afledande rörelser {rån axel till fingerspetsar, från länd till

tåspetsar, från bröst till ljumske, från hals till mage, från huf
vud til] kors, från rygg till magens framdelo. s. v. Dessa

manipulationer skola naturligtvis förenas med sådana ställningar,
sam den sjukes inre lidande bestämmer: med lyftning under
armarna eller lindrig pumpning af bröstkorgen, eller jemnt
anliggande tryckning öfver underlifvets sidor o. s. v" hvartill

Gymnasten bör harva trenne medhjelpare.
De vanligaste åkommor, sam hos dylika sjuklingar inträffa,

äro brösttryckning eller avindel under manipulationerne; hvar
före Gymnasten bör med de lindrigaste diagnostiska (under
söknings) rörelser, och i afändrade ställningar varsamt bemöda
sig att utröna, hvilka delar vid rörelsen förorsaka nämnde li
danden, för att derefter inskränka området för manipulationen.
Vi vilje uplysa detta med ett enda exempel; Fröken _ 32
år gammal, sam, under en nervfeber, tillika fått en svår bröst

svulst, och derföre länge måste ligga i en och samma ställ

ning, hade, genom detta dubbla lidande, blifvit så nervsvag,
att hon, ännu två år derefter, icke tålte den allra minsta be

röring på någon enda punkt af hufvud, hals, bröst, rygg, mage,
skullror, arm eller lår, utan att qväfvas deraf. Efter en lång
undersökning befanns ändtligen, att hon, ifrån armbåge till fln

gerspetsarna och ifrån knä till tåspetsarna, kunde, utan qväf
ning, beröras; och sedan vi, en half månads tid, sökt att med
rörelser, på det högsta, öka retbarheten j dessa delar, för
minskades densamma i de förstnämde så, alt vi kunde be
handla dem likasom på andra nervsjuka. Vi hade sålunda

genom en förberedande behandling satt denna sjukling i-ståed
till ytterligare mekanisk inverkning, enligt de allmännare grun
derna för densamma.

Vi finna, af den föreslagna symbolen, att nervsjukdom
mera hörer till linien D, emedan nervsystemets centralorgan
(hjernan) föreställer den dynamiska grundformen, fastän mate ..
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rielt, emedan lifvet, i sin inkarnation, icke kan fråntänkas ma

terien. Linierna K och M, det materiellas representanter, d.
a.' den kemiska och den mekaniska grundformen, blifva såle
des de, hvilka hufvudsakligast måste sättas i motverkan till
linien D. Alla de mede), livarigenom denna sista, medelst
de tvenne förra, kan åtkommas, böra härvid begagnas. Således
bör man, alltefter olika sjukförhållanden. till äterställande af

organismens rubbade jemnvigt, göra punkt-skakningar på hjessa,
tinningar, eller rygg och mage liktidigt, eller särskildt; sam

maledes långstrykningar, spetsrörelser eller backningar på ar

mar och ben samt slagrörelser på handlove och på fotsålor;
för att kunna verka concentriskt eller excentriskt.

Det är en känd sak att en nervsjuk, mest af alla, bör
aktas för sinnesretningar. Ju mera D linien utdrages från
sitt ursprung A, desto mera förminskas dennas intensiva kraft.

Sinneslugn är sjalsstyrka eller en förkortning af D, d. v. s,

en sammanträngning till A, till förnuftet, eller lifvet i sin frihet.
Yi hafva redan yttrat oss om hypokondriens sjukorsak, och
hänvisa dertill, jemte de biförhållanden, hvilka, så val i detta
stycke, som i de efterföljande förekomma.

Hvad fallandesot beträffar hafva vi korteligen yttrat oss

derom och få här tillägga, att enär densamma härrör af mask
eller våldsam könsutveckling. sjelfkränkning o. s, V. 3), då kan

Gymnastiken med förd-el användas, dock så till förståendes,
att den begagnas mellan anfall, icke under desamma, emedan

sjukorsaken sjelf ar mekanisk och yttre våld skulle öka den
samma. Man hör söka att, medelst den mekaniska agenten,
föröka kraften hos den kemiska och gifva den ett totalingrepp
i alla organismens delar; ty då måste sjukorsaken, säsom sjelf
mekanisk, upphöra. -

Hufvudsakligen bör inverkningen rigtas åt alla de yttre
kärlen, åt kors och mage. Starkare och starkare hallt-aktiva
rörelser begagnas sedan, i vågrät och i upp- och nedvänd
ställning. Slutligen hör muskelkraften jemnt utvecklas och

3) Härrör åter denna sjukdom af en desorganisation i hjernan, dll äro alla
mekaniska Atgärder fllf'ånga.



bäckenets delar hufvudsakligen så behandlas, att blodet ledes
från könsdelarna. - Skulle anfallen komma tätt på hvarann,
göras manipulationerna ännu lindrigare, under meJlanskofven.
Vid sjukdomar, hvilka alltjemt fortfara, med högst obetydliga
mel1anskof, kan en inverkning, genom samma grundform, som

sjuktecknet tillhörer, sällan uträtta något, om sjukdomen gått
så långt att den fått sitt tecken i samma grundform, som den
har sin orsak, hvarom vi förut talat, och der upphör vanligen
den yttre mekaniska agentens förmåga, samt i de flesta fall
äfven den kemiska, hvarföre läkare då öfverlåta sjuklingen
tin sin egen naturs verksamhet. -

Att konvulsioner, genom gymnastik, kunna häfvas, har
samma grund, sam det föregående; men harvid hör iakttagas,
att afledande rörelser måste ännu oftare användas på armar

och hen, och det ö/ven under anfallen, alldeles motsatt till
det sätt, vi här ofvan uppgifvit, till en epileptisk persons be
handling. Utom detta höra manipulationerna hufvudsakligen
rigtas åt under1ifvet. Den frossa, som, till sin orsak, är ga
strisk och beslägrad med andra nerv-åkommor, kan VäJ, med
rörelser å magen och ryggraden, samt dymedelst på rygg
mergen, vid dess allra första utbrott, förekommas; men när

den hunnit framträda, sorn full feber och med bestämd typ,
hör hon under den kemiska agenten.

6. Blodsystemets Sjukdomar.

Efterföljande utkast, till behandlingen af blodsystemets
sjukdomar, lemnas under vilkor, att den, som vill verkställa
densamma, måtte rigtigt, lindr·igt och långsamt dermed gå
till vaga; ty endast sårnedelst är det möjligt, att komma i

åtnjutande af rörelsernas helsoverkningar. Sam nu Hemo

rhoidal-krämpor äro bland de mest gtingse åkommor, torde
det vara lampligast att framställa den mekaniska behandlingen
af nämde sjukdomsform, för att dymedelst gifva ett allmänligt
och kort begrepp, om behandlingen af blodsystemets abnormi-

Ling. Ill. 34
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teter. Vid Hemorhoidal-sjukdoms olika art-förändringar torde
också mekaniska medel vara pålitligast, hälst denna sjukdom,
antingen ärftlig eller icke, vanligen uppkommer eller förökas

genom hetsig föda och dryck, öfverdrifven konsnjutning. ensi

dig eller ringa kroppsrörelse o. s. v. Det första, s?m, vid
Hemorhoidernas behandling, bör iakttagas, tir, att afleda blo
det till armar och ben och föra det till kapillär-kärlen. Detta

börjas först med lindriga böjningar och cirkelrörelser i led

gångarna och fortsättes vidare genom starkare långstrykningar
åt rygg och mage. Omsider rigtas manipulationerna mera åt
korset och bäckenet, När det förra, genom fortsatta lindrigare
rörelser, är bragt i ett tillstånd af ömhet; lättas vanligen bröst
och hufvud fullkomligen, och denna ömhet bör genom den för

sigtigaste behandling underhållas minst en, högst tvenne veckor,
under hvilken tid man låter sjuklingen göra hälftaktiva arm

häfningar samt aktiva lårrörelser i framstupa ställning på knä
samt derjemte, med passivare vinkel-rörelser i korset och åt
sidorna. Först flera dagar derefter anställas framböjningar
med strykningar och sedan med tryckningar på ryggen samt

liggande horizontela rörelser, och slutligen hastiga vändningar
upp och ned.

Om hufvadvärk eller svindel före gymnastikens begag
nande eller under densamma åkommit, bör, vid alla rörelser,
en hand läggas på patientens hjessa, men utan den minsta

tryckning. Gymnasten sjelf bör då, genom lindriga manipula
tioner på nackens och halsens pulsådror och sedan på dess
blodådror och slutligen på dem båda, söka leda blodet nedåt,
och, såsorn slutrörelse, för hvarje gång, göra en hals-cirkel
rörelse, under lindrig tryckning på hjessan samt lätta mani

pulationer öfver ögonbågarna och darrtryckning på tinningar
nas pulsådror.

Om magen, i sina funktioner, fortfar att vara oordentlig,
oaktadt förenämnde rörelser; bör man söka inverka på den
sam rna, dels genom halft aktiva spännrorelser, dels genom
helt aktiva vinklingar åt sittbenen, och derest detta icke är

nog, göras, i vågrätt liggande ställning, pressrörelser. hvilka
direkt inverka på mellangärdets medelpunkt, och på tarmarna.
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I öfrigt bör anmärkas, att, vid denna sjukdom, liksom
vid alla andra, svårare tillfällen, gymnasten bör veta, att i
rättan tid, och på en enda gång, för1indra hela sjukbehand
lingen, så väl i anseende till ena delen af organismen, som

til] den andra. Denna förändring måste noga stå i förhållande,
till de rörelser, man förut gjort, och till patientens förhanden
varande tillstånd. Det låter sig ganska tau förklara, att en

kropp, sam, genom en långvarig sjuklighet, blifvit onaturligt
retbar, serdeles i vissa delar, och sam, genom kemisk eller
mekanisk behandling, fått mera verkningsförmåga (d. v. s. mera

naturlig retbarhet, i sina öfriga delar), genom denna total

förändring, måste komma i ett slags inre upprorstillständ.
och den bör således behandlas på ett sätt, sam stillar detta

uppror.
Att denna förändring icke bör stå i strid med den första

behandlingen hafve vi förut sagt: den liknar blott den hvila,
man stundom lemnar en feberpatient, för att se om sjukdomen
icke derunder förändrar sig. - De manipulationer, som här
vid höra begagnas, måste mera rigtas åt nervsystemet i all
mänhet. Skulle gymnasten finna äfven denna behandling
mindre svarande för sitt syfte, att nedstämma blod- och muskel

systemet; bör han låta den sjuke afhålla sig ifrån all rörelse,
hvar tredje eller fjerde dag, och han bör då hafva ljumma
karbad, högst tre till fem minuter långa. Ett par veckor der
efter, börjas behandlingen åter, med samma tilltagande styrka,
sam först nämdes, hvarpå åter följa några frivilliga mellan ..

skof, oaktadt de för den sjuke icke tyckas behofliga. Det må
för öfrigt anmärkas, att dessa patienters bebandling, så väl
under eftagandet sam vid tilltagandet, bör beräknas efter deras
olika puls. Äfven erinras, att, derest den öppna gyllenådren
inträffar, de starkaste rörelserna måste inställas och de mindre
våldsamma göras lindrigare, så länge förenämnde uttömning
varar. Detsamma gäller äfven om behandlingen under regle
ringen.

Om Hemorhoidalisk blodhostning eller blodpinkning visat

sig, bör den sjuke icke få göra några hel- eller half-aktiva

häfningar, i det förra fallet,och i det sednare icke fUr starka
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korsböjningar eller lårrörelser. Hemorhoidala blodhostningen
behandlas med långstrykningar nedom falska refbenen, under
Jau och afvexlande lyftning eller pumpning under armarne

och sådane hålvridningar, som lindrigt verka på mellangärdet,
Hemorhoidal-hlodpinkningen behandlas med lindriga manipula
tioner i grenet, strykningar utåt Ijumskarne, nedåt låren samt

sågningar öfver hinderna, nära njurarnes läge. Småningom
ökes detta till halft-aktiva grenrörelser, först med ett lår i
sender, och sedan med håda.

Personer, som äro angripna af s. k. slemmiga Hetnorhoi
der, höra, till en början, behandlas likstämmigt de förrige; men

deras rörelser måste mycket längre vara passiva, emedan sjuk
lingarne härunder hafva serskildt anlag för väderstockningar
och deraf följande kramphosta. Vanligtvis hafva de ock starka

retningar i luftstrupen, hvarföre täta tumstrykningar på halsen,
samt ifrån axeln utför armen, böra, jemte starka sågningar
på nacken, omvexla med öfriga rörelser i maggropen och mellan
refbenen. Alla de ställningar, som kunna verka åt mellan

gärdet, äro högst nödvändiga och, derest ändtarmen Ur mycket
förslappad, eller kramp och taggar infinna sig i sätet, böra

grenrörelser användas samt ratrörelser ifrån korset till sätet.

Påkomma sIemflytningar ur könsdelen. böra de behandlas, på
sätt vi förut yttrat om blodpinkning. - Det händer äfven
att personer, med starka slemmiga Hemorhoider, blifva mjält
sjuka samt att de med hämmad vanlig gyllenåder blifva galna.
De förras behandling blir en mellandel af hvad vi fUrut sagt
om slemmiga Hemorhoider samt hvad vi anfört om nervret

liga sjuklingar; de andra böra hafva starka, högst inverkande

rörelser; hvad med dem skall ske, bör ske fort. Deras sjuk
domstecken är redan bestämdt, och det behöfs ingen diagno
stisk behandling. Alla rörelser, sorn kunna verka åt hjernan
böra användas i vågrät ställning, och patienten bör, så fort
ske kan, hållas upp- och nedvänd ett eller annat egonblick i
sender. - Mången har förundrat sig öfver detta sista medlet;
ty alla tro, att blodet måste strörnma till hjernan, när benen
komma uppåt. Detta är likväl orätt. Om blodet endast skulle
verka efter sin tyngd, kunde ju blod aldrig komma åt huf-
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vudet, då det hålles upp under stående eller sittande ställ

ning; och efter samma lag, skulle äfven blodet stocka sig till
hufvudet, när man ligger, hvilket vi hafva vederlagt. Är sjuk
lingen rädd och håller andan o. s. v" under det han stjelpes
upp och ned, då pressas blodet åt hjernan. Är han fullkom

ligen passiv, och låter gymnasten och dess medbjeJpare en

samt befordra omstjälpningen, då tvärtom kyles hans hufvud.
Man får icke bedömrna denna passiva rörelses verkan efter
den, sam uppstår vid en aktiv nedböjning. då bukmusklerna,
andedrägtens betydligaste yttre organer, sarnt mellangärdet,
refben, m, m. pressas tillsammans i helt andra vinklar, och
dymedelst hindra den friare blodrörelsen, hvarigenom denna,
såsom ständigt motsvarande andedrägtens rythm, äfvenledes
blir rubbad, och måste ensidigt tvingas åt halsens och huf
vudets kärl *).

Sam starka Hemorhoider omsider öfvergå til] tvinsot,
lungsot o. a. d, så få vi, i förening härmed, yttra några ord
om denna sjukdom i allmänhet. Såsorn vanlig brostfeber,
åkommen genom förkylning, slemstockning m. rn., är det ke
miska i undervigt och det mekaniska ofvervagande, genom
hosta, krakning m. m., och den bör således kemiskt behand
las, för att icke väcka kramp genom mekanisk inverkning, en

ligt hvad vi förut sagt. Men om sjukdomen fortgår och lun

gorna förete spår till börjande anfrätningar (t. ex. tuberkler),
svårigbet att andas och att hosta inträffar, då är det meka
niska j undervigt; och det kemiska öfverlägset. Blodkärlen
fyllas, inflammation och varbildning Iortsäuas. Här hör den
mekaniska agenten göras verksam, rör att, genom de angrän
sande delarnas styrka, befordra lungornas kraft. Lindriga stryk
ningar på armar, sidor och rygg, punktdarrningar under brö
slet, pumpningar och Iaua magröre)ser äro här användbarast.

Mellangärdet, nerver och kärl under refbenen, hvilka redan

förslappats, böra styrkas, för att kunna befordra var-afsön

dringen och upphostningen. Om ingen eller få af nämnde
delar kunna bringas ur sin förslappning och andetäppan. samt

*) Detta allt inberäknadt, blir hufvudsaken härvid kroppens lervande efter·
verkan, i sin motsats emot medlet. L.
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nattsvetten tilltaga, då kan den mekaniska, agenten icke mera

reagera; den Mr blott en coagent. Det kemiska kan väl ännu

brukas, men blott som ett palliatif; det hejdar ej den nära

förutstående upplösningen. Att lungsoten äfven bör behandlas
med mekaniska medel hafva läkare redan länge insett, och
derföre tillstyrkt ridning; åkning, instrumeotblåsning och sjöre
sor, hvarvid passiva rörelsen, lika väl som luften, verkar. *)
- Också är lungsot sällsynt vid hafskuster. Att lindrig öf

ning på blåsinstrumenter och vociferation är högst nyttig, för

svaga lungor, är visst, men äro de inflammerade, kan det ej
hjelpa. Ridning är svår att så tillställa, att den ej ger för
stark eller för svag, för långvarig eller för kort rörelse åt

lungorna, utom det att sjuklingen, för att hålla jemnvigten med

hästen, beständigt tvingas att hålla sig i samma ställning, som

en frisk ryttare, och hästens rörelser äfven qualitatift kunna
hlifva menliga. Om motsvariga rörelser gåfvos på vippmasten,
kunna de: �) göras till yttersta grad lindriga, och punkt vis
ökas till den högsta grad; 2) rigtas åt hvad punkt, man be

hagar, af lungans eller mellangärdets område, medelst ställ

ningens olika planvinklar, och 3) blifva alldeles passiva, eme

dan sjuklingen, af medhjelpare, helt och hållet kan uppbäras
under skakningen.

7. Sekretions-systemets sjukdomar.
Hit räkne vi 1) Lefverns åkommor, hvilka ofta yttra sig

genom magens sekretioner, nervretlighet o. s. v., De kunna
äfven i allmänhet hjelpas medelst rörelser, hvilka först böra

rigtas åt tarmkanalen, på sätt, som vi, i föregående stycke,
beskrifvit Hemorhoidal-patienters behandling, i anseende till
detta organ. Sedan måste, framför allt, blodomloppet jernt
fördelas; hvarefter starkare och starkare retrörelser göras på
högra sidan, hvilken patienten, i liggande ställning, och med

*) En Engelsk läkare (Ramadge) har i detta ändarnål inventerat en egen
inandningsapparat till lungornas och hela bröstkorgens vidgande, medelst om

vexlande inandning och utandning af varma vattenångor. L.
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deladt gren, framvinklar, under det att medhjelparne dels trycka
korsets venstra sida uppåt, hållande sjuklingens knän orörlige,
dels srnåningom, allt mer och mer, sträcka hans högra axel
tillbaka.

Gradvis tilltagande grenrörelser böra göras med ett ben,
och rakt knä, hvilka rörelser alltid repeteras dubbelt oftare
med högra benet, än med det venstra. Allt efter som anle
tets färg blir lifligare, böra rörelserna fördelas åt hela blod
systemet, fast de sällan böra vara mera än halft aktiva. Hvad
vi, uti föregående stycke, sagt om hypokondristers behand
ling gäller äfven här, till viss del, så vida sjuklingen, hvilket

vanligast händer, är besvärad af väder, ängslan o. s. v.

�) Njuramas och blåsans sjukdomar stå äfven under
den mekaniska behandlingen; och sjelfva operatören är, som

sådan, blott en beväpnad gymnast. Rörelserna kunna visser

ligen likaså litet sondermala en redan bildad sten, som medi
ka menter kunna återsätta en bit inpå ett anfrätet organ; men

rörelser kunna förekomma grus-samlingar, likasom ett kemiskt
medel kan förekomma anfrätningen. Sam grus-stockning är

en öfvervigt i den kemiska agenten, hvilken icke kunde finnas,
så vida den mekaniska tigt nog styrka, alt genom sekretionens

vägar affjerma dessa sjukämnen ; så måste (enligt hvad vi
tillförene yttrat) den mekaniska agentens rörelseformer kunna
tillitas vid dessa åkommor, fastän blott såsorn förekommande,
enligt hvad nyss blifvit sagdt. Detta sker förnämligast genom
graduerade rotrörelser åt ljumskarne och grenet, framåtlutande

korsvinklingar, hvilka rigtas snedt åt den sidan, der njutvärken
förnimmes samt starka grenrorelser, förenade med magvink
lingar.

Berörde sjukdomar äro vanligen nära beslägrade med
åkommor i underlifvet och med hemorhoider o. s, v. Der
före böra de rörelser, som vi, för dessa, i föregående stycket,
(Infört, begagnas i förening med det speciella behandlingssätt,
vi här omtalat; dock allt i förhållande till sjuklingens krafter
och tillstånd, samt med den allvarliga erinran, att kuren alltid
bör slutas med fullkomligt aktif gymnastik, hvilken hufvud

sakligen rigtas åt ryggrad, kors, bäcken och ben. Språng, hvilka
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sällan äro användbara för en patient, äro för dessa sjuklingar
nyttiga, äfvensom de lindrigaste lyftningar i allmänhet; dock
höra suspensoirer nyttjas under dylika ansträngningar.

Om hinder vid vattnets kastande uppstått, antingen ge
nom kramp, striktur o. s. v., bör sjuklingen behandlas efter
hvad vi först sagdt om stenpatienter i allmänhet: och dessa
rörelser omvexla med lindriga strykningar och punktskakningar
på och omkring rörknölen (Bulbus) samt med sakta ringfor
mig ruUning öfver testiklarna - derefter Ländrörelser. i stå
ende stallning, hvilka börjas med utbojda knän, som småning
om rätas under det att en rnedhjelpare, sakta eftergifvande,
trycker på sjuklingens axlar. Sittande och sedan stående höft

målningar äro här nödvändiga, likasom de äfven böra använ
das mot sten- och grus-samlingar i gallblåsan. Oförmåga att

hålla urinen, sockersjuka, m. m. behandlas efter samma grund
sats med iakttagande af sjuklingens individualitet, om ej dessa
krämpor åkommit genom venerisk smitta o s. v. Gallblåsans
sjukdomar behandlas i allmänhet lika med magens åkommor,
dock med mera lokal-inverkning, så i ställning, sorn i manipu
lationer.

Vi önskade att kunna här yttra något om mjältens sjuk
ligheter; men då detta organs hufvudsyfte ännu icke blifvit
till fullkomlig visshet utredt, kan man icke uppgöra bestämda
rörelser fer detsamma, och får således tills vidare antaga, att
dess behandling bör någorlunda svara mot den, som vi be
stämdt för lefverns åkommor. Till sekretions-organerne höra
älven spott- och slernkörtlar och de secernerande eller slem
hinnorne.

8. lJfuskelsystemets Siukdomar.
De betydligaste felagtigheter, 80m förekomma, i detta sy

stem, kunna indelas i yttre och inre sjukdomsformer, likväl
så till förståendes, att båda slagen tillhöra organismen, såsorn
Ett Helt, och således böra, efter dess ide, betraktas och be
handlas. Till dessa inre åkommor räkna vi äfven vissa orga-
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niska fel i hjerta, lungor, tarmar, mellangärde o. s. v, hvilka
förändra dessa delars volum och rörelse-förmåga samt de kräm

por, hvilka icke hafva sin form i nerfverna elIer vätskorna,
utan allmännast yttra sig genom hudens och musklernas sjuk
tillstånd.

Vi hafva, i förra stycket, talat om Lungornas farligaste
sjukdom och skola nu yttra, något om hjertats lidanden. Dessa
äro vanligen svåra att urskilja; men genom rigtiga diagnostiska
rörelser kunna de, med näs-tan full säkerhet, hestärnrnas, äfven
då de icke genom gymnastiken kunna botas. När sjuklingen
ställes vid en stolpe, hans venstra hand upplyftes och under
stödes samt bröstet i sned, något framlutande ställning och

gymnasten med ena handen försigtigt trycker ofver de sista
refbenen och med andra handens utkant bågformigt trycker,
än emellan brost-refbenen, än emellan sjette och sjunde rygg
kotan, under det att medhjelparne dels försigtigt befordra denna

tryckning. dels långsamt öka den sjukes sidoframlutning. då
framkallas vanligtvis tecknet af sjukdomen. Känner patienten
dervid en svår värk i hjertat, då betyder detta ett åderbråck.
Förnimmer han mera ytlig hetta deröfver, då är åkomman
rheumatisk ; röner han en bedöfning derunder ; och att hjertat
1ikasom vill stanna, då är detta en tärsot (atrofi). Förnimmer
han deremot en koHring, då är det väderstockning *); förmärkes
en stark rörlighet, så betecknar detta kramp i hjertat. För
ökas hjertats slag härvid, då är vanligen hjertats volum ona

turlig. Vissa sjuklingar tycka också att deras hjerta är så
stort och häfvet, att det icke får rum nog. Detta sjuktillfälle
kan både vara verkligt och äfven sekundärt: i förra fallet har

hjertat en för stor volum, och j det sednare äro blott dess

Väggar försvaga.
Sättet att behandla alla dessa åkommor måste ske med

noggrannaste hand och öga. Ingen sådan sjukling bör hafva
våldsamma rörelser. I allmänhet gäller för hans behandling
följande hufvudsyften, 1) Forminskning af angränsande delars

*) Utg:s anm. Jfr. den slutanmärkning, som utgifvarne af detta arbetes första
upplaga bifogadt.
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retning på hjertat: �) Förminskning af blodets våldsamma gling
till hjertat: 3) Förminskning af det ofverdrifna nutritions-anlaget
i hjertat.

Det första befordras genom ryggradens naturliga upp
bärande och hållning, såsom villkoret för bröstkorgens behöf

liga utvidgande. Det andra, genom blodets ledning och full

komliga utspridande till alla kroppens delar och isynnerhet
till bäcken, armar och ben. Det tredje derigenom, att man

åt mindre farliga delar (t. ex. armar, ben och kors) leder

nutritionen, ftir att dymedelst göra en minskning deraf på det

sjuka stället.
'

Att de sjuklingar, hvilkas lidande mera uttrycker en svag
het i bjertat, äfvenledes höra -så behandlas, finnes lätt, då
man besinnar hvad följderna af ftir stark näring blifva för ett

svagt cirkulations-organ af den vigt, som hjertat är, och före
nämnde tre syften kunna i allmänhet genom mekanisk åtgärd
vinnas - der-om har en mångårig erfarenhet redan bevisat.

Gång och ridning äro otjenliga medel för dessa sjuka: de böra
endast åka eller låta ro sig, för att njuta frisk luft, hvilken
är dem högst nödvändig. - Gång och ridning inverka för

mycket ensidigt uthållande kring kroppens axel, medelst be
hofvet af den jemna ballanceringen och derigenom vållas för
starkt blod-tillopp i de delar, som närmast ligga intill det ifrå

gavarande organet. Lungorna äro äfven dervid i Iör stor

verksamhet: deras kraft förhöjes; och då andedrägt och blod

omlopp äro tvenne vigtskålar till hvarandra, måste nödvändigt
hjertats både mekaniska vehiklar och således äfven dess ke
miska yttringar förhöjas medelst ofvannärnnde rörelse. Der
före händer sällan att den sjuke känner sitt hjerta stanna om

natten, så vida han icke genom rörelse eller för starka födo
ämnen nyss beverkat det. Fria luften, hvars spänstighet ge
nom dagsljuset är förhöjd, samt ensidig rörelse af gång, lyft
ning ID. m. sälta muskelkraft, andedrägt och blod i annat för
hållande, än de hafva i sangvarmen, mörkret och kammar
luften. Man kan väl med en häftig rörelse återgifva hjertat
sin verksamhet; men dymedelst Iörokes dess retbarhet och
nutritionens ofverdrift. Den svåra smärta, som kännes, när
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hjertat åter ska1l sätta sig i gång, skulle väl väcka den sjuke,
om han i sofvande tillstånd hade detta anfall.

Gymnasten bör med yttersta försigtighet behandla dessa

sjuka, och i synnerhet befordra blodets jemna lopp, antingen
förande detsamma till eller också från sitt hufvudorgan. Det
förra sker genom manipulationer emot hjertat, långs efter större

och mindre åtkomliga blodkärl, genom hårda åtlindningar på
arm och ben; det sednare tvärtorn genom blodets jemna för

delning till kroppens periferi, så att alla kapillär-kärl, såsom
motsats till den större cirkulationens hufvudorgan, få förökad

mottaglighet. [ öfrigt brukas allmanueligen samma rörelser,
sam vi tillstyrkt vid Lungsjukdomen; men gymnasten bör, vid

hvarje rörelse, rätta sig efter den tidslängd, under hvilken den

sjuke vanligen tyckt hjertat stanna, och då han beräknat denna
tid efter normala pulsslag, så har han deraf en skala för mani

pulationens styrka och rythm. Detsamma gtiller äfven vid

hjer/klappning; ty den är oftast ett uttryck af hjertats öfver
drifna Törelse-förmåga (bultnings-kraft), följd af dess abnorma
fibervolum.

Bråck är ett våld, som icke kan "je/pas utan blott före
kommas, innan det blifvit fullbordadt, eller ock hindras alt

uppnå sitt hägsta (örstöringsmoment. Vid Ljumskbråck måste

bukmusklernas senutbredningar och dessas medverkare styrkas,
serdeles kring bukringen, på det alt dessa musklers kraft må
hindra bukringens vidare uttänjande. Under dessa manipula
tioner bör bråckbandet aftagas. Man rigtar i öfrigt rörelserna

hufvudsakligast åt bukens regioner, och det i synnerhet om

sjuklingen har förstoppningar, diarrhe, väder eller kramphosta.
hvilka åkommor nödvändigt måste häfvas, innan bukringens
medverkare kunna få någon fortfarande styrka. Navelbråck,
pungbråck m. m. behandlas efter samma grundsats och med
afseende på de olika organerna. Att alla dessa åkommor be
handlas genom samma grundform, till hvilken de som sjukor
sak höra, ölverensstämmer med hvad vi sagt om yttre och
inre våld eller förstörelser.

Skörbjugg hörer till den kemiska grundformens öfverkraft,
och hufves således genom den mekaniska agentens potensering.
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Denna sjukdom kan härröra af både för liten och för mycken
rörelse. I förra fallet ledes sjuklingen från hallaktiva rörelser,
öfver hufvud rigtade åt alla organismens delar, till starkare
och starkare helt-aktiva rörelser. l sednare fallet börjas hans
kur med allmanna passiva inverkningar, först på mage, arrnar

och ben, sedermera de ofrige kroppens delar. En hallt-aktif

behandling försökes slutligen; men alltid med omkastning, hvar

tredje dag, till den fullt passiva. Helt-aktiva rörelser böra
sent och med högsta forsigtighet användas: i synnerhet und
vikas alla rörelser i stående ställning, eller våldsamma häf

ningar.
Vi hafva förut talat om sörnn, och sagdt att Lethargie

(sömnsjuka) säkrast härves genom rörelse; här få vi nämna

att äfven sörnnlösheten häfves med rörelse, antingen den här
rör' af öfverdådig lefnad och stillasittande, af sinnesaflekter eller
af starka opiat-medel. I alla fall är den kemiska grundfor
men i ofvervigt och den mekaniska måste potenseras.

9. Hud- och Feoer-sjukdonuu..

Frätsår och Skorr kunna icke mekaniskt behandlas; ty
de höra til] förstörande sjukdomar, hvarom vi förut talat.

Skabb är en hudsjukdom och en öfvervigt i den inre
kemiska agenten, den kan derföre genom rörelser häfvas d.
v, s. medelst den mekaniska agentens förökning. Alt så Ur,
bevises icke, allenast deraf, att dessa sjukdomar vanligtvis upp
komma af saltföda, förändring af vatten, bristande rörelse, o.

s. V., utan äfven genom den verkan, som svaflet har på dem,
likasom på hemorhoidal-patienter, fastän detta medels yttring
måste förändras efter sjukdomens yttringsform ; men framför
allt bestyrkes det genom den erfarenheten, att sjuttio-åttio
skabbsjuke. på ett och samma ställe, blifvit, inom en tid af sex

veckor! genom gymnastisk behandling, botade. Denna behand

ling bör i allmänhet börja med aktiva, förberedande rörelser
och småningom ofvergä till fullt aktiv gymnastik; hvarunder
bad äro nödvändiga, samt täta ombyten af linne, halsdukar,
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strumpor o. a. s. på det att kroppens utdunstningar må af

lägsnas. Alla böra halva finare eller grofre linnehandskar,
för att icke genom rnachinerist nedsmitta andra mindre an

gripna eller alldeles friska personer.
Skahb-patienten måste noga aktas for förkylningar. Om

sjukdomen redan kastat sig åt de inre organerna, har den
såmedelst ändrat sin natur, och tillhör då en annan grund
form, hvarfore den antingen måste invertes kemiskt behandlas,
elJer också genom utvertes skabb-ympning återledas till sin
forsta grundform. Hvad Venerisk Skabb och anfrätning vid
kommer, höra dessa icke till den mekaniska behandlingen; ty
venerisk sjukdom är ett förstörande gift. en kemisk öfver- och

under-vigtighet och hörer således i likhet med allt yttre och
inre våld t.ill den grundform, hvari dess tecken yttrar sig.

Rä/unnar, Rosert och andra hudsjukdomar kunna äfven

gymnastiskt behandlas med från sjukstället afledande manipu
lationer, så vida dessa åkommor icke hafva febersymptomer;
ty då träda de utom den mekaniska behandlingens omfång.

Vattensot räknas väl icke till hudsjukdomar i allmänhet;
men då den yttrar sig i hudens cellväfnad, tro vi oss, icke
utan skäl, kunna införa den här, När vatten angriper benen,
är det lätt att afhålla sjukdomen ifrån de högre, farligare
kroppsdelarna. Manipulationerna göras lätt och ringformigt med
flata handen, ifrån knä, ända till tåspetsar. Cirkelrörelser ske

på fotleden, under försigtig utsträckning af densamma. På va

dorna göras omsider skarpare och spetsiga långstrykningar ut

före, och till slutet användas hallstarka hackningar, rundt om

kring hela benet, samt slagretningar under fotsålan. Emellan
alla dessa rörelser bör man då och då inblanda lindriga lår
höft- och grenrörelser, för att hindra sjukdomen från nämnde
ställen. Skulle den deremot redan förut harva angripit, under
Jifvet, bör man i afvexlande vinkelställningar och med starka

manipulationer nedåt, söka verka på detsamma. Bröströrelser
böra göras med armames omcirkling, långstrykningar mellan
refbenen, punktskakningar i maggropen o. s. v. i olika vinkel

ställningar, för att hålla sjukdomen från bröstet. Den sjuke
bör omsider ledas i lindriga, aktiva rörelser; men han hör icke
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gå eller stå mycket; ty han skulle då lau kunna falla i en

svår inflamatorisk feber.
Vi hafva hittills förbigått Febersjukdomar, och endast

yttrat några få ord derom, sam! bestämdt uteslutit denna sjuk
form ifrån all mekanisk behandling. Den kemiska agenten är

i febertillståndet uti synbar undervigt; deraf den beständiga
törst, heua, stante o. s. v., som åtföljer febrar, likasom då
man våldsamt rört sig. Hade den kemiska agenten öfvervigt
i febrar, såsom man vanligen tror, skulle icke dessa tecken
inträffa. Vi väga stiga att vid de sjukdomar, som harva en

viss typ, är vanligen ofvervigten i den mekaniska grundformen;
denne liksom räknar bjertats pendelslag. - Att den mekani
ska agenten slutligen äfven försvagas, är en naturlig följd af

organismens En/wt, hvilken gör alla tre grundformerna till lika

nödvändiga villkor för dess bestånd. Men buru stor förmåga
har ej den mekaniska agenten i febersjukdomar emot den
kemiska? Alla sekretioner äro hämmade, blodets, urinens, ex

crementernas färg förändrad, och likväl kan den sjuke tala
eller teckna, hvad han vill; han kan svälja läkemedel, fast han
icke kan smälta det; han kan förändra sitt läge och öfver

hufvud, fast än svagt, göra allt, som till hans egen snyggbet
erfordras. Lungor, hjerta, ådror röra sig, fastän olika, oaktadt

sjuklingen, från dygn till dygn, afhåller sig från alla yttre ke
miska ting. - Han lefver som ett idisslande djur; det är blott
en dynamiskt-kemisk repetition i organismen, ovillkorligt ema

nerande ur Lifvets princip, så länge denna ännu är qvar i
den materiella omhöljningen, och det är i denna mening blott,
som vi skulle kunna tala om ett vegetatift system i mennisko

organismen, ehuru det blott till en del är analogt med vex

ternas.
Vid akuta Febrar kan således ingen gymnastik begagnas,

icke ens vid de lindrigare, så vida de icke fortfara, tills krop
pen blifvit af dem fullt förändrad, såsorn vid långvarig Frossa,
d. v. s. då den kemiska agenten är alldeles uttömd och fros
san således måste taga en annan sjukform än hvad den i

början hade: nämligen angripa bröst eller cellväfnad. Då kan
den mekaniska behandlingen begagnas, 1ikasom ett lindrigt laxer-
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medel häfver en långvarig diarrhe, Det likartade blifver sitt

eget korrektif, sedan organismens sjukdel urartat; ty med sjuk
delens förändring måste äfven sjukdomen förändras. Derföre
harva alla svåra sjukdomar, än den ena, än den andra, sig
olika krämpan, till följd. Inträffar Vattensot på frossan, då är

detta kemiskt, och kan mekaniskt häfvas, likasom vattensot i
allmänhet säkrast på detta sätt behandlas; hvarfore man for
dom påhittat lindning af dref o. s. v. - Att den kemiska

agenten} i detta, så väl som alla andra fall, hör såsorn ett

dietiskt medel begagnas, det säger sig sjelft, emedan orätt föda
alltid skadar en sjuklig natur.

Vi sade att det likartade blifver sjelft ett korrektif, sedan

organismens sjukdel urartat. Sålunda medför Buse:', en kemisk

dynamisk inverkning, matthet, slapphet; men hjelpes med kräk

ning. Fruktan, glädje (Dynam.) har darrning, spassmer till följd
(Mekan.) men återstämmes genom dynamisk inverkning: tröst,
hopp. - När orsaken upphör, försvinner följden; men fortfar
den förra, en längre tid, då yttrar den sig sjelf som följd,
fast under en annan grundform. Ett långvarigt supande för
slöar tankekraften, och en långvarig sorg förstör matsmältningen
o. s. v. Häraf skälet, hvarfore en hypokondrist, som grubblat
för mycket, i lärda saker, eller andra spekulationer, mister
a1lt minne och måste hafva förströelse; då tvärtom en dylik
sjukling, som endast njutit, aldrig tänkt på annat än de mest
materiella föremål, återfår sitt minne, om han sysselsätter sig
med läsning. - Så äfven kemiskt: den sjuke, som alltid för
sakat starka drycker, bör njuta dem, men sparsamt ; frossaren
deremot skall småningom nedsättas från sina bachanaliska vanor.

4 o. Skelettets eller Benens sjukdomar (deformitete1�.
Till yttre krämpor höra hufvudsakligen de vanskapligheter,

som uppstå i skelettet, fast dessas grund, likasom alla andra
åkommor, innefattas i organismens totalbegrepp. Att mekaniskt
behandla en åkomma, som hör till den mekaniska grundfor
men, tyckes kanske vara en motsägelse till hvad vi förut ytt-
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rat; men man erinre sig att här sarnmanträffa sjukorsak och

sjukteeken i en och samma grundform; och det undantag vi

för dylika fall gjort, frikallar oss från motsägelse.
Att benbrott icke höra under gymnastikens behandling,

utan till operatörens, har äfven sin grund i hvad vi förut

yttrat om våld, förstörande krafter, gifter m. m. De knölar
deremot, sorn af gikt eller tandvärk uppkomma, kunna genom
afledande manipulationer hafvas, om kroppen i öfrigt rätt be
handlas, på sätt, som vi förut yttrat om giktkrämpor. Vi öf

vergå härmed till ett vigtigare ämne.

Man har i sednare tider gjort många försök att hota
skelettets sjukdomar, och i synnerhet begagnat yttre mekanik
dertill. Detta är till sin ide ganska rigtigt; men felet har

legat deri, att man glömt Jagarna för en lervande organism,
och således afsett dess yttre delar, men förbisett dess inre
enhet. Att med ett yttre machineri behandla en klumphand
eller en klumpfot är således rätt; ty extremiteterna, ehuru de
icke kunna undvaras af en fullkomligt organisorad morinisko
varelse, hafva likväl ringare betydelse i hänseende till lifsfunk
tionerna än hufvudet och bålen, emedan de sse uti sig inne
fatta verktygen till alla de mentala och animala förmögenheter,
hvarigenom vår tillvaro uppenbarar sig, och allt, som hindrar
de sednare ifrån en fri fortgång, är således i full motsats till
organismens lagar.

Någon torde invända, att emedan alla medel verka anti

pathetiskt på vår organism, så bör äfven en orthopedisk in

rättning hafva samma egenskap, om ändamålet skall vinnas.
Detta är orätt. En jernt uthållande, likartad mekanisk inverk
ning är icke

-

detsamma, som en ögonblicklig kemisk; ty denna
går, genom den inre, kemiska agentens motverkan, strax ifrån
sin egen natur och förmäler sig med den inre, då deremot
den yttre, mekaniska agenten aldrig kan rörena sig; utan stän

digt strider mot den inre. Vi erfara detta vid bruket af
trånga kläder, af ett obeqvämt åkdon o. s. v.; och om än

vår kropp småningom blir mindre retbar vid detta tvång, är

det likväl, såsom ett tvång, menligt för organismens animala
förrättningar. Man kunde säga att ett bråckband också är
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ett tvång; det är det älven; men det användes dels på få

punkter, dels för alt förekomma döden, dels med fullkomlig
rörelse-frihet. i hela den öfriga organismen.

Ingen kan hindra Lifvet att yttra sig som Lir; ty det
är det gudomliga i allt hvad sorn är, och det är icke mera

Lir när det upphör att yttra sig. Ehvad band elJer hinder,
man vill sätta, på ett träd eller en vext, i mon af hvarjes
styrka, uttalar sig ändå Lifvet i denna vext, eller i detta träd,
på hvarje annan punkt, der band eller hinder icke finnes, och
det visar sin intensitet i förhöjd grad på de första fria punk
terna, ty der uppstå alltid bet.ydliga förhöjningar och knölar.
Då djurens lifsprincip är ännu högre, än vexternas, och merini
skans högst af allas: måste samma lag ännu mera gälla för
henne. Vi se också, huru ben och knä vanskapas genom hårdt

åtdragna strumpeband, huru skullrorna vexa utåt vid bruk
af trånga snörlif, huru vrist och fotknölar blifva större genom
trånga skoplagg. - Vi förbigå allt det menliga för organis
mens inre delar, 80m det ihärdiga tvånget, af ett yt.tre maski
neri medför, och anmärka här blott den hejdning i de yttre
kärlen m. m., som nödvändigt måste följa deraf, och således
äfven i de inre.

Det oscillatoriska maskineri, som för få år sedan blifvit
i Frankrike uttänkt för orthopediskt syfte, Ur snillrikt till sin

ide, om än detsamma kunde fordra någon teknisk förbättring;
och denna ide har tillika fört uppfinname på den tanken att

genom gymnastik befordra och fullkomna den orthopediska
kuren, ehuru denna gymnastik är föga användbar på mycket
svaga individer; ty den är fullt aktif. Redan i många år
harva vi här begagnat gymnastiken i orthopediskt syfte och
funnit dess stora verksamhet, äfven då den motarbetades icke
allenast af personens eget, svårare sjuktillständ, utan äfven af
dess yttre liknöjdhet för regim, bad, m. m., sarnt af kurens
afbrott, som vanligast räckte blott trenne månader och under
denna tid blott en, högst två gånger dagligen.

För att med säkerhet arbeta mot en snedhet i ryggra ...

den, bör man först sätta organismen i allmänhet ur dess sjuk ...

liga tillstånd. Vanligen är en skrofulos konstitution första upp'"
Ling. Ill. 35
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hofvet till snedhet. Den befordras ännu mera genom bristande

hudsjukdomar hos barn. Att i polariska klimat bruka tropi
kens kryddor, och dymedelst gifva en feberhetta åt blodet,
under det man kläder sig tunnt och lätt, som i södern, detta
måste hindra alla för barnet nödvändiga hudafsöndringar.

Skyddskopporna - hvilka i många andra hänseenden

gynna menskligheten _ äro i detta afseende villkorligt men

liga. Med den nya verldens hetsiga födoämnen fingo vi äfven
dess sjukdomar; vi vilja njuta de förra; men undvika de sed
nare. Detta är mot naturens lag; ty hvart luftstreck har sina

egna alster och sina egna sjukdomar. De sednare äro van

ligen ett korrektif emot missbruket af de förra. Hejdas detta

korrektif, utan att afbryta nämnde missbruk, då frambryter
missbrukets följd under en annan sjukform - och vi hafva
nu vanskapliga skeletter i stället för koppärriga ansigten, odug
liga krymplingar, i stället för de af koppor blinda eller dnfva.

Koppgift fyllde fordom kyrkogårdarna, nu fylla de indiska kryd
dorna alla hus med halflefvande skuggor.

Må Vaccinatören göra oss rättvisa. Vi fordra blott att

luxens ofverdåd skall hejdas, om man vill hafva ett medikalt

gagn af skyddskoppor; annars blifver ordspråket sannadt: »Utan
till blankt, innantill krankt.» Bondens barn vaccineras äfven ;

men de hlifva mera sällan sneda; ty öfverflödet har mindre
lUrt dem alt förakta landets alster. De bruka kryddor blott
vid sina största högtider och de hafva ännu blott kring stä

derna utbytt vatten och mjölk i the och kaffe. - Detta vare

nog för att angifva karaktären af de nu allmänna snedheterna
- hvilka i synnerhet utbrista hos det vackra könet. - De
hafva hos mankönet sin motsvarighet i de allmänna hemo

rhoidalkrämporna, som angripa hela medelklassen tillika med de

högre Vällustingarna. Att äfven qvinnor harva dessa krämpor,
liksom någre män hafva snedheter, nekas icke; men könsskill
naden, menstruationen, barnsängen m. m. måste å ena sida n

beverka en förändring i sjukformen ; och stillasittande arbete,
sörnnad, spelning, ritning o. s. v, å andra sidan gifva den

onaturliga sjukformen ett utbrott. Att samma skrofulösa anlag
vanligen är grunden till männernäs hemorhoider, som till qvin-
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nornas snedheter, hör anmärkas; men en starkare ben- och

muskelbyggnad skyddar de förra ifrån denna yttre vanskapnad.
Hufvudsakliga sättet, att gymnastiskt behandla snedheter,

består deri, att man alltid söker förhöja kraften hos den för
slappade muskeln. - (d. v. s, antagonisten till den sneda

delen) sarnt dess medverkare (coagent) medelst starka stryk
ningar eller hackningar derpå, under det den sammandrager
sig. _ Dessa rörelser ske' i början stående mot en spring
stolpe, med den handen upplyftad, som korsvis svarar mot

snedheten; sedan börjar man den motspärmande tryckningen
å bröst och sida, eller bröst och rygg, eller höft och sida,
allt som snedheten är; hvilka tryckningar småningom ökas,
under det latta arm- eller lårstrykningar göras. Derefter ske

passiva dragningar i liggande ställning, baklänges eller fram

stupa, så att man derunder kan göra starka rotrörelser på de
för slappa muskler. Slutligen användes aktiva häfningar, spänn
rörelser, o. s. v. gradvis tilltagande. Styrkan af hvarje aktif
rörelse bör rigtas efter snedheten i skelettet, och dettas för
hållande till de inre delarna måste alltid afses, annars kan

lätteligen inre kramp eller åderbråck uppstå. Salta bad äro

hufvedsakliga härvid, men icke försvagande långa. Hvarje
tredje eller fjerde vecka bör man efterse om snedheten förändrat
sin vinkel eller kastat sig åt andra kotor, hvarefter rörelserna
böra förändras.

Höftsjukan kan genom gymnastik också förekommas un

der dess första angrepp, d. v. s. innan Jedhufvudet kommit
ur holsan. Den sjuke måste vara fullt passif. Alla rörelser
ske i liggande ställning; rundstrykningar göras öfver länder,
långstrykningar öfver bakre och inre delar af låret, under det
kalla saltbad begagnas.

Sty(het i Lederna, på armar eller ben, behandlas efter
de vinklar, som tillhöra ledgången i dess friska tillstånd. Styf
het genom skador efter vårdslösa åderlåtningar är svår om

icke omöjlig att häfva ; men vanliga senknytningar hjelpas ge
nom strykningar i förening med lindriga utsträckningar, Att en

verklig ankylos icke kan halvas är naturligt; men en falsk anky
los är äfven på sextio- sjuttio års personer möjlig att förminska,
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om icke alldeles häfva, hälst om den uppkommit efter en led

vridning (luxation), sam hlifvit rigtigt repenerad. Om armbåga
eller knäled är angripen deraf, måste tyngder eller spännare
brukas under rörelserna; men icke på de andra lederna. Heta

sandhad, i forening med gymnastik, verka säkert, isynnerhet
om styfheten är forenad med svullnad. Lama lemmar, med
rheumatisk åkomma, böra behandlas på samma Stitt, sam de

styfva, dock med den skillnad, att man bör söka leda öfver
kraften från de delar, som äro närmast den sjuka, för att dy
medelst öka dennes kraft.

Slutligen torde man böra anmärka, att det hos utländ

ningar ofliga sätt, att med lod, eller bandmätningar utröna

skelettets snedheter är högst osäkert. Bättre är, att vid höft

sjukdomar lägga patienten på ryggen, låta fästa dess höfter af
en annans hand, sjelf utsträcka benen, och se om knä och
fotknölar sammanträffa eller icke. Härvid iakttages, att sjuk
lingen bör bindras från all muskelaktion under mätningen. Rygg
snedheter undersökas Säkrast, om sjuklingen omfattas och fästes
af gymnastens ben och dess nackgrop af bans ena hand upp
tryckes, så att hufvudet och rygg böjas framåt, under det han
med andra handen stryker öfver ryggkotorna, för att bättre
se -deras afbojningar, i det moment, sam hvarje kota fram
sticker medelst sjuklingens bemödande att uppresa sig *). Af

gjutningar i gips, af dylika sjukformer, äro både kostsamma och
osäkra, om icke plågsamma och osedliga.

Det fardras ett artistiskt öga, f(jr att kunna hedömma
skillnaden emellan kroppen och gipsaftrycket, sedan den förra
kunnat under kuren förändras. Minst kostsamt och mest sä

kert är, att af tunnt papp klippa lodräta och vågräta konturer
af båloch hals, enligt vissa redan anförda vågräta och lodräta

linier, allt 80m snedheten tyckes fordra. Dessa konturer böra

jemt följa alla hålens rigtiga eller origtiga vinklar, utan att man

behöfver trycka patienten intill den. Ett vandt fruntimmer

gor detta på eget kön med största säkerhet.

*) Utg:s anm. Det följande af tionde stycket befinnes i handskrifterna teck
nadt på ett löst papper, men är öfverkorsadt.
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4 1. Rörelsernas grad eller qvantitet.
Måttstocken för all rörelse är organismen sjelf. Det gif

ves ingen punkt deraf, som icke bör njuta rörelse, åtminstone
seeundärt ifrån de ofriga delarue. Men i rörelse Mr måttan,
liksom i annat, det säkraste medlet, ehuru det svåraste att

finna. Att röra sig för litet; d. v. s. att låta den mekaniska

inverkningen stå i missförhållande till den kemiska, är lika
så orätt, som att röra sig fÖl' mycket, d. v. s. att låta den
mekaniska inverkningen ofvergå den kemiska. Då dessa håda

grundformer alltid måste stå i jemnvigt, om helsa skall finnas;
så får den ena icke ofverväldiga den andra. Man siige hvad
man vill till grekiska atletikens forsvar. Dess tid var visser
ligen skön, på sitt sätt, men den var orsaken till nationens
fall. Då man b.esåg andras kamp. var man nöjd att sje!f
slippa deltaga deri. Den ensidiga kraft, som atleterna vunno,
och det öfvervaldigande. kroppen fick ofver Jifvet, ogillades af
deras visaste läkare. Hippekrates sade att Atleterna visste

sjelfva icke om de hade nägon sjal, och Galenus talar hårde

ligen emot Paedotribernas okunnighet om menniskoorganismen.
Att röra sig till trötthet är detsamma, som att äta tills

det qväljer oss. - Båda delarna förslappa, i stället fl.5r att

gifva styrka. Sjelfva gången, hur nyttig den än kan vara i

frisk luft, blir skadlig rör den friskaste menniska, om den ut

sträckes öfver dess förmåga, antingen medelst sin hastighet
eller medelst sin uthållning. Så blir äfven hvarje annan rl.5-

reIse, med häfningar, äntringar, simning m. m. skadlig genom
öfverspänning. - Sak samma med den passiva rörelsen fijr

sjuke.
Frågas nu: huru många och hvilka olika rörelser, men

niskan hehöfver ; svaras derpå följande. - Likasom den ke
miska agenten sträcker sig till allt - ja sjelfva metallerna
och gifterna äro individuella behof för oss; likaså sträcka sig
menniskoorganismens mekaniska yttringar till allt; ty vår kropp,
afbilden af verlden, har i sig alla djurs mekaniska fl.5rmögen
heter. Så::ir den äfven i dynamiskt (psychiskt) afseende en
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brännpunkt af alla djurs själsegenskaper, och den kan icke
inskränkas till någon enskildt åsigt. -

Frågan blir således: huru starka kunna rörelserna i all
mänhet bestämmas; och då afgör kroppen sjelf frågan. Man
skulle välock härvid, till någon ledning, kunna hänvisa frå

garen till de olika temperamonten hos subjekterna; men som

dessa temperamenter, antingen de anses såsorn den constitue
rande grunden i menniskosubjektiviteten, eller som encephaliska
affiniteter, likväl hafva sin stämpel af de tre urformerna, och
de sjukligheter, dessa tillhöra, intaga hvar sin region, nemIigen
hufvudet, bålen och lemmarna; så blir för gymnasten, sorn för
den sanne läkaren, den säkraste ledningen, i hvarje fall, den

samma, nemIigen det inre och yttre öga, som ser och be
dömer subjektet.

12. Rörelsernas qvalitet.
Subjektiva villeoret gäller vid rörelsen i qualitatift afse

ende. likasom vid det quantitativa, likväl med ännu mera iakt

tagelse af den regeln, att gymnasten hellre bör göra för litet
än för mycket. - Det förra, såsom ogjordt, kan ökas; men

det andra, såsom redan gjordt, kan icke minskas. All hastig
petensering af en kraft �r vådlig, men ytterst vådlig. enär

delarne, som stå under denna k raft, äro sinsemellan i strid. -
För att icke öfverse forenämde regel, bör gymnasten:

1) harva en inre åskådning af den verkan, rörelsen skall göra
på subjektet, och således skall han kunna bestämma punk
terna hvarifrån, Il val'igenom och hvarlill rörelsen bör gå. Der
före bör subjektet sättas i en sådan ställning till sig sjelf och
till gymnasten, att denne sednare ::iger, af det förra, alla ofvan
nämde punkter uti sin magt. 2) Bör gymnasten alltid så ställa
sig till subjektet, au hans kropps vinklar kunna gradvis ökas
eller minskas, efter som subjektets vinklar förändras. 3) Att,
]ikasom hvarje lektion bör, på den friska organismen, dagligen
börja med en ringare rörelse och tilltaga (crescendo) i mera

ansträngande öfningar tills de vid lektionens slut åter aftaga
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(diminuendo), så bör äfven. på den sjuka organismen, hvarje
rörelse, ehuru passiv, börja med det aldra högsta pianissimo,
aldrig öfvergå till ett fortissimo, men ständigt slutas isamma

lindriga grad, som det börjades. 4) Bör gymnasten på det

nogaste tillse att hans medhjelpare arbeta med, och icke mot,
den rörelse, han åsyftat; detta vill säga att de alltid skola agera
i samma planer, sam han;. �å att de fixera blott de punkter,
som skola fixeras, samt noga följa med den af gymnasten
rigtade rörelsens linier (antingen Iiniärt eller transverselt) och
låta moment sarnmanträffa med moment.

Sker rörelsen efter dessa lagar, tror jag den vara säker och
öfverensstämmande med forntidens store gymnasters (Hippokrats
och Galeni) system. De flesta kirurger - vetenskapsmän i

theorien, men ofta slagtaredrtingar i handlaget, fråga tvifvels
utan huru en så lindn'y rorelse kan verka? Denna fråga tror

jag redan vara besvarad i det föregående; får likväl vidare erinra,
att då den kemiska inverkningen kan utvidga sig, ifrån punkt
till punkt, inom alla organismens sferer ; så måste dess corre

spondent, den mekaniska inverkningen, älven kunna från punkt
till punkt utvidga sig till alla nämnde sferer, hvilka den sjelf
materielt constituerar ; vidare, i afseende härtill, få vi erinra
att denna passiva, mekaniska impuls, sorn, berliknad efter den
stora yta, hvilken hvarje aktif rörelse gE'norn de muskler, som

deri äro agenter, coagenter och antagonister, och yttrad utanpå
den tjockaste beklädnad, icke kan anses sorn en milliondel emot

en aktif rörelses quantitet, och likväl verkar denna passiva
impuls förundransvärdt på den sjuka organismen. - Bör ej
detta gifva en vink till den kemiska impulsens begränsning?
Mången tror sig, i stället, - uti gymnastiken, finna en rent

animal-magnetisk orsak härtill. - Magnetismen, liksom elek
triciteten, ingår i alla organismens fenomener, eller finnas dessa
krafter icke till. - Här böre vi icke vidare beröra dessa

frågor, De skulle afleda ifrån det enkla utvecklingssätt, vi här
önskat följa. - På gruod af den korrespondens, som tir emel
lao den kemiska och mekaniska grundformen, kan man likväl
underkasta detta ämne en anmärkning,

Är Lifvet det objektiviserande väsen i menniskonaturen,
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så är materien det subjektiviserande. Likasom det rtsrra är

allsidigt, oändligt; så måste äfven det andra, i konflikt med
det förra, vara ensidigt och begränsande. Hvarje del af or

ganismen blir derigenom susceptibel af lif, och således analog
med lifvet .af hvarje annan kropp, fastän denna kropp, såsom
materia, är i strid med sig sjelf och i strid med den kropp,
som hon skall assimilera sig med. - Verkningssumman blir
således, genom organismens additionella utvidgande) lika stor,
fastän dess factorer äro j första momentet ringa.

Vidare - om vi antaga möjligheten af magnetismens
inverkan genom manipulationer, som icke komma inom sub

jektets sfer, huru kunne vi då tvifla på verkningen af rörel
ser, som beröra kroppen? - och om vi än betvifle den förra,
kunna vi lik väl icke förneka den sednare ; ty vi skulle då

aldrig förnimma en tryckning, ett slag o. s. v. - Magnetis
men är en dynamisk form genom yttre mekanik och vehikel.

Det, sorn, i min tanke, mest talar för magnetismens inverkan

på vår kropp är det fenomen, som uppstår vid k ittling och i
, sexual-förhållanden; enhvar som kittlar sig sjelf, kan icke för

nimma det, som när en annan kittlar honom. Så ock i sexual
förhållanden.
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FEMTE AFDELNINGEN.

1. Inledning till Ästetisk Gymnastl"k.
Den passivt. objektiva eller Ästetiska gymnastiken söker

sätta kroppen i full jcmnvigt med själen, Den hirer således
att, formedelst gifna ställningar och rörelser, i kroppen rigtigt
uttrycka en tanke eller känsla. Den ästetiska �ymnastiken
kunde väl i sig sjelf utgöra en särskild del af del ta verk;
men som dess omfång egentligen tillhör den bildande konst
naren samt skådespelaren och talaren, t) och dess bestämmelse

egentligen beror på frisk-gymnastikens rätta grundläggning, och
som enhvar, hvilken i sin kropp har en ren känsla af jemn
vigt och sjelfständighet, inom sig sjelf förnimmer den bild, själen
klart uppfattat, så har man trott sig här kunna förbigå denna
del af gymnastiken; dock med utkast till några få begrepp
deröfver, såsom resultater af föregående och grunder för det

efterföljande. De ställningar och rörelser, sam tillhöra denna
del af gymnastiken, fordra den högsta jemnvigt uti kroppen,
och måste således alltid förberedas genom allmän gymnastik,
icke allenast af det skäl, att jemnvigt derigenom vinnes mellan
alla kroppens delar, utan älven derfore, all denna jemnvigt
såsom vi förut sagt, förhöjer det andliga väsendets inverkan på
det kroppsliga, och detta åter tillbaka verkar på det förra.
I ästetiska gymnastiken fordras hufvudsakligen Enhet. Om
en enda kroppsdel der strider emot denna grundsats, blir
hela kroppens uttryck förbrylladt d. v. s. oförståeligt. - Sjä
lens (tankens) uttryck blir då i strid med kroppens. Man
skulle dock kunna säga att i den ästetiska gymnastiken är det
mera själen, som verkar på kroppen, i den pedagogiska mera

kroppen, som verkar på själen.

!.
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3. Konstnärens sjel{ständig/zet.
Sannt uttryck och sann form kunna, i liden och rummet,

likaså litet tänkas skiljagtiga, som själ och kropp i den fullän
dade organismen. I tiden och rummet, säger jag; ty i dessa
måste formen lefva. Utom dessa lefver endast oändligheten,
d. ä. tanken, eller rättare urtanken: Gud. Men likasom endast
Gud lefver utom dessa, så måste han äfven, såsom inkarnerad
med formen, d. ä. såsom af vår sinnlighet förnummen, lefva i

tiden och rummet. Är nu Gud, (fullkomligheten eller tanken
i sitt renaste urbegrepp) för jordsonen endast fattbar genom
formen, d. ä. genom det enkla menskliga medvetandet af en

högre magt; så måste han älven i menniskans handlingar vara

urtanken, såvida hon anses sorn tänkande. Men menniskan,
tänkande sig det gudomliga såsom det fullkomligaste, måste å
ena sidan känna ett begär att likna det, och å andra sidan känna
sin begränsning, medelst materien, uttryckt i tid och rum. Men
tiden Hr lognfull; ty den ar sinnlighetens fosterfar. Oändlig
heten ar det enda sanna målet rör menniskotanken ; ty hvilken

tanke, såsom sarin, hör blott till ögonblicket? - Syftar nu

en sann tanke till oandligheten, således icke till personlighet,
så måste dess mål ligga utom tiden. Med tiden menas per
sonlig begränsning, Haraf uppstår [riheten ; ty allt det, som

sträfvar till oandlighet, måste söka att vara [riu. Är det fritt,
kan ingen biomständighet verka derpå. Sålunda blifver all

själsbildning' sjelfständig; ty den är sanning: gudomlighetens
tolk. Sålunda blir äfven konstnären sjel(ständig, om hans syfte
är ölver tiden j och såsom han i det verkliga (iden), är öfver
den materiella betingelsen (tiden och rummet), så måste han
dana sin tid, icke tiden dana honom. Låter han det sednare
inträffa, straffas han af tiden; ty oförtofvadt hafva mångfal
diga tidens barn liknat och hunnit honom. Han går då blott
fram med tiden och dör med honom.

Allt i tiden påverkas af tiden; så måste äfven konst
naren i sin första utbildning afficieras af sin tids ande; men

likasom i allmänhet endast det är krait, 80m vid påverkningen
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kan sjelf återve''t'ka; så är endast den konstnär, sam kan, vid
fullt utvecklad kraft, sjelf verka på sin tid. Och om för
hållandet vore annorlunda, huru skulle väl bildningens fram
gång vara möjlig. Allt hade ju måst stanna på första punk
ten? - Men om det nu 1:Ir den sanna konstnärens känne

märke, att ban äger kraft att verka på sin tid; så måste sjelf
ständigbet vara hans rätt och hans pligt.

Den Ästetiska gymnastiken måste enligt den definition,
vi gifvit derpå, hufvadsakligast inverka på talaren, skådespe
laren, och den bildande konstnärens modell; den blir således
ett utvecklingsmedel för plastisk poesi, bildbuggeri, måleri samt

musik, i mon som denna är införlifvad med den första. Lik
som taloch sång, måste hvarje gest halva en bests md rythm j
ocb i likhet med dessa tidsafmätningar, har den bildande ar

tisten sina vissa momenter, i hvilka ban tänker sig den figurs
handling, som han vill framställa. På detta sätt sammanträffa
alla dessa sköna konster till lika uttryck afven af tid ocb rum.

Quantitatift betraktade äro gestikulationernas mängd mest

inskränkta för bildhuggaren; något mera mångfaJIdiga för talaren;
rör målaren äro de ännu flera; men skådespelaren och sångaren
hafva de största sferer deruti. Qualitatift hafva de äfven

mycket olika omfång. Bildhuggaren måste på det allranog
grannaste beräk na de attituder, han väljer. Talaren måste äf
ven bejda sig ifrån allt svärmande och personligt förfördelande.
Målaren kan gifva hvarje slags uttryck åt sina figurer, blott
taflan bibehålles i sin enhet. Vilda bataljstycken ocb den re

ligiösa eremit-Iefnaden höra lika mycket till hans område. Dock
har skådespelaren den vidsträcktaste sfer, Jikasom han äfven,
i sin aktion, upptager alla gestens morrtenter och kan handla
mera efter sin individualitet och sin tids fordring, helst tidens
smak vanligen bestämmer valet af skådespel,

Då här icke är fråga om deklamation, få vi blott erinra,
att talaren och skådespelaren hafva enahanda Jag alt lyda, j det

fallet, alt talets eller sångens rythm måste noga sarnrnanträffa
med gesten, och att j samma mon, sam dessa båda tilltaga i

styrka, bliiver afven gestens sfer förhöjd.
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Det girvas tvenne inre motsatta inverkningar på vårt
väsende, hvarifrån alla öfriga så kallade känslor framstå. Man
kan kalla dessa båda hufvudsakJiga intryck: frid och strid;
den förra uppstår af en fullkomlig likstämmighet melJan menni
skans väsende och den yttre naturen; den sednare af en

ojemnvigt, dels i anseende till hennes inre väsen sjelft, dels
i anseende till den yttre naturen. Det förra benämner man

glädje, (moralisk helsa) kärlek, Vänskap, beundran, längtan, bön,
tillgifvenhet, ödmjukhet, o. s. v.; det sednare (en moralisk

sjukdom): hat, afund, vrede, fruktan, ängslan, sorg, Iörtviflau
o. s. v. Som verkan och motverkan, enligt hvad vi förut

sagt, utgör all tillvarelses ide, uttrycket af ande och kropp,
så äro äfven i den ästetiska gymnastiken dessa vexelförhållanden

hufvudsakligaste urtyper. Frid och strid herrskar öfverallt
och i allt; menniskonaturerna framte den på tvefaldigt vis,
inom sig (subjektivt) och utom sig (objektivt). Frid är en

fullkomlig jemnvigt, d. v. s. lugn, och detta är hufvudvilkoret
rör all skön konst; ty skönhet, sanning och harmoni elJer frid
äro ett, men denna frid framträder i hela rnenniskoslägtet, mest

fullkomlig hos barnet. Ja sjelfva sörnnen, som, hos hvarje,
fysiskt eller moraliskt frisk individ, är ett uttryck af negativ
frid, är hos barnet fullkomligt positiv; derföre är äfven bar
nets sornn skönast, liksom alla dess rörelser. Lifvet framträ
der öfverallt i dess individ, och utvecklingen framgår i ohejdadt
lopp, från moment till moment, så vida icke barnet är angri
pet af en bestämd sjuklighet. Barnets formerade rörelser gifva
arven ett mönster, för konstnären, att framställa icke blott

högre menskliga egenskaper, utan äfven de gudomliga.

Hufvudställningarne äro fyra:
�:o Stå: med eller utan stöd, hvilande eller under handling.
2.0 Gå: långsamt eller fort.
3:0 Sitta: hvilande eller
4..:0 Ligga: (i half eller hel hvila).
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Kroppens bestämda rigtningar äro sex:

�:o Framåt .

.2:0 Bakåt.
3:0 Till höger.
4:0 Till venster.

5:0 Uppåt.
6:0 Nedåt.

Likasom frid och strid yttra sig, antingen inom subjektet
sjelft eller utom detsamma, eller vexelvis på en gång; så hafva
älven rörelsernas rigtningar antingen ett syfte till individet

sjelft, eller till ett väsen utom detsamma, eller också samtidigt
till beggedera.

Första vilkoret för all ädel rörelse är jemnvigten i krop
pen, utom hvilken ingen punkt gifves för någon af rörelsens
olika morneuter. Om, i stående ställning, det minsta deraf

förfelas; liknar rörelsen det första momentet af gång. Blifver

ojemnvigt uti gången, häntyder den tvärtom till första momentet

uti stående ställning, d. v. s. hejdande i farten. - Känslan be
stämmer jemnvigtsmomentet; och öfverhufvud gäller den sats,
att ju flera fingerleder utsträckas, desto mera lyftes äfven

armbågen för att förkorta häfstången, såvida kroppen icke har
en mera baklutad stallning, eller en sidorigtning, hvarigenom
armens hälstång förkortas. Härvid undantages: om bortre ar

men brukas såsom motvigt, då den mot föremålet nyttjade
främre armen äfven, med framlutad kropp, kan utsträckas

(detta är förut Iörklaradt i militär-gymnastiken), Såsom exem..

pel må man anföra dessa ord: »det var du, som belog min
fader.» Tonvigten på du uttryckes med framsänkt panna, ögat
sigtande långs öfver arrnpipan, som jemte hand och pekfinger
och med tummen nedåt vänd rigtas mot den tilltalade.

Endast när figuren tänkes i full hvila, kunna händer och

ögon falla i hvad plan och på hvad punkter som heldst ; men

så fort en ästetisk sann rörelse skall visas, bar denna sin be
stämda gräns inom den högre delen af mennisko-organismen;
d. v. s, den delen, som hufvudsakligen tillhör de vegetativa
functionerna, ligger utom denna ästetiska gräns; således hållas

aldrig händerna för magen, sätet eller könsdelarna; blott den
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komiska geslen tillåter detta; ty den är en motsats till det
sannt sköna. Vinklarue i armen måste, enligt föregående sats,
afandras med handens och sjelfva fingrarnas rörelse. Sälunda,
om man vill påkalla nägons uppmärksamhet e1ler uttrycka
ordet: 91/ akt, hålles tummen upprätt, alla fyra fingrarna böjda
i rät vinkel till tummen och öfverarmen lodrätt mot planet.
Vid en starkare fordran af uppmärksamhet hålles tummen i
sarnma ställning, men pekfinger och långfinger sträckas till
sammans och öfver-arrnen gör halfrät vinkel från sidan. För
att påkalla högsta uppmärksamhet, hålles tummen isamma

ställning; men alla fyra fingrarna sträckas, och handen är vid

pannans höjd. I första fallet ar handen i höjd med hjertats
eller känslans region; i det andra med (luftstrupens) stämmans

region, vid det tredje vid (hjernans) tankens sfer,

4. Om den Dynamiska potenseringen af vår kropp.
Liksom den kemiska och mekaniska kraften kunna, hvar

för sig betraktade, genom yttre inverkningar, förhöjas till ofver

vägande grad, å endera sidan, eller också, genom bristande

förmögenheter, nedstämmas under sin nödvändiga höjd; 1ikaså
kan äfven den dynamiska, medelst yttre impuls, förhöjas till
öfverkraft ofver de andra, eller också, under sin nödvändiga
punkt, nedstämmas. Den dynamiska förhöjningen sker antingen
genom religiös �'nverkning, eller genom kärlek, eller genom
själsbildningens affekter. Religionen, alla förnuftsvarelsers verk

liga bello!, och verkliga njutning, är, liksom den kemiska ytt
ringen, Ijuf, när den afpassas efter själens förmögenheter; men

bibringar ett öfverskott af kraft, som förslöar, om den ensidigt
och till svärrneri framtvingas. Dess natur är, såsom allt rent

och fridsamt, ett närmande till barnaåldern.
Hvarje sjelfständig rörelse, som åtföljer en i min själ upp

fattad ren ide, är således en tanke, kroppsligen uttryckt. -

Denna tanke måste ligga inom organismens förmåga att ut

trycka. - Såsom sådan är organismen endast ett Tankens

organ; men då måste detta organ också i hvarje del uttrycka
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denna tanke; annars blir uttrycket åtminstone mörkt, om icke
osannt. - Den, som vill uttrycka ömhet och knyter handen,
säger med sin kropp helt annat, än hvad tanken ville säga.

Grunderna för dessa uttryck finnas i menniskonaturen
- det är i den sanna, rena barn-naturen - och der såg
Greken sina idealer. _. Samhällsrnenniskan var honom en för
derfvad modell. Den rena, utaf ingen beräkning besmittade,
sig sjelf ovetande handlingen är den enda sanna, och denna
finnes endast i barnsinnet. Derföre kan man också på hvar
dagsspräket - det enda' naturliga språket ibland äldre, -

öfversätta, d. v. s. meddela begreppet af hvarje altitud i all
mänhet. Grunderna dertill ligga så djupt i menniskosinnet,
att vi icke kunna misstaga oss derom. Vi vilja j största kort
het beröra detta ämne.

·1:0 All kärlek är ett närmande, allt missbehag ett fjer
masule, Således lutar sig vännen, fadren, älskaren emot sitt
föremål, då tvärtom den förskräckte, den missnöjde, den fiendt
lige lutar sig baklänges och fjermar sig från sitt föremål. �:o
All strid yttrar sig i hopträngd, spetsig form (bild af lans,
värja). All kärlek yttrar sig i en vid sfer ; ty kärleken, lif
vad för allt, ser i sitt föremål allt i lifvet; och denna sfer
sluter sig så strängt, att intet annat kan intränga sig deri,

Omfamning är således två väsenden sammanslutande sig till ett

enda. Detta sker icke med raksträckta armar, som vi se på
vår skådeplats, utan med blott så stor öppning mellan hän
derna, som det rum är, hvilket det föremål, man vill omfamna,
intager. Om jag räcker ett papper åt någon med sträckt
arm och handled, i alldeles rak linie, så uttrycker denna form
en fiendtlighet, ett trotsande, eller förakt, på hvardagsspråket:
»Der har ni det» Ger jag det åter med rundad rörelse i
handleden och armleden; så uttrycker det vänskap, vördnad
- och handen, först vriden mot mig sjelf, innan den när

mar sig föremålet, liksom säger: Se här, ifrån mig till er.

Höghet uttryckes genom höjd. Hufvudet och bröstet,
sam de högsta delarna, både i fysisk och moralisk mening,
måste således bestämma denna känsla. Häfves bröstet, är

det stolthet, sänkes det är det ödmjukhet. _ En öfverdrift
Ling. 1lI. 36
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häfver således vanligen båda. Nedsänkes hufvudet, är det

ödmjukhet. Nedsänkes bröstet, är det, i förhållande til] grad
talet, försakelse, fruktan, slafviskhet. En spetsad panna, näsa,
haka, rigtade mot föremålet, är förakt, fiendtlighet. Rundad
nacke eller rygg, är det tillgifvenhet, ödmjukhet.

Dansen har naturligtvis den rundade formen, antingen i

kedja eller enskildt. - Theaterdansen, som, i sin menings
löshet, skild från mimik och gestikulation, blott vill visa vissa

krum-språng, aflägger detta och måste g(jra face åt åskådarue.

5. Förberedning till Åstet£ska roreleer.

Liksom uti organismen finnes trenne potenser (Chemiska,
Mekaniska, Dynamiska), hvaraf de två f(jrsta äro motsatta poler,
och den tredje är alt anse såsorn mellanstånd ; så skulle man

kunna säga, att, behaget, genom sitt uttryck af rundade for

mer, liknar det kemiska, obehaget med sina skarpvinkliga och

spetsiga former, det Mekaniskas liniära hild- och yttringssätt ;
men mellanståndet utgör det Dynamiska, hvilket är ett högre
uttryck af lif, och uttalar sig mera passivt, än de förra. Lik
väl må konstnären aldrig anse sig oberoende af någon af dessa
tre; ty likasorn, i organismen, konflikten emellan de två förra

potenserna, beverkas af det Dynamiska, och denna ti1Ibaka af
dem påverkas, så blifver äfven hvarje ästetisk framställning,
sann genom den begränsning, som hvar och en af de tre först

angifna sinnesstämningarna (behagligt, obehagligt och passion)
gifva honom; ty om blott en af dem skulle helt och hållet

råda, hlefve hela framställningen excentrisk, och således emot

skönhets-lagen: harmoni, inre och yttre. d. v. s. ren tanke
och proportion Svårigheten, att gifva tydliga och fullständiga
reglor för en ästetisk rörelse, beror af flera nästan oofvervin

nerliga hinder. Läraren måste derförs inskränka sig till vissa

hufvudställningar. Den brist af en sannt fysisk utbildning, sam

uttrycker sig i vårt tidehvarf, g(jr nödvändigt att börja under

visningen med de enklaste rörelser; och redan dessa förutsätta,
att eleven genomgått den Pedagogiska gymnastiken. - Lika-
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som barnet är naturligare i sina rörelser, än en genom sam

hällslifvet tillstelnad, äldre person; så är ofta äfven vilden san

nare J sma kroppsliga uttryck. - Grekens konstdans var sannt

ästetisk; ty den utgick från deras religiösa bildning, i förening
med deras öfriga förhållanden till staten; men nutidens dans
är mera underkastad godtycket, likasom paraden och exercisen,
samt öfverskrider ej sällan måttan och är ofta långt under den.

För att bringa eleven till sjelfkänsla af den rörelse, som

han gör, böra alltid båloch hufvud noga intaga den ställning, som

står i förening med handens och fotens uttryck. Denna ställ

ning gifver alltid full andedrägt, och befordrar således cirkula
tionens jemnvigt. Likasom allt ta] antingen rigtas till en per
son, eller gäller om en person eller om den talande sjelf; så
blifver äfven detta förkroppsligade tal rigtadt till någon af dessa
trenne olika föremål.

Som jemnvigten i vår kropp uppstår genom lemmarnas
verticallinier till hvarandra, räknadt från deras skiljningspunkt
i bäckenet, så måste gestikulationen, om den skall göras med
säkerhet, ske medelst dessa liniers balancering, d. ä. vanster

öfverdel motsvarar höger underdeloch tvärtom. Instruktionen
måste derföre utgå från den enkla rörelsen att öfverflytta
kroppstyngden från den ena foten till den andra. Härtill upp
ställas eleverna på ett Jed, i half Vändning, till höger eller

venster, ansigtet åt fronten, armarne fritt hängande; främre
foten framflyttas en fots längd; kroppstyngden på bakre benet.

Så vida känslan, som beherrskar kroppen, är en, måste
äfven uttrycket af densamma vara ell, d. v. s. genom hela

kroppen, på samma sätt talande; så att den liksom afkläder

kroppen dess kroppslighet, och öfverallt genomskiner klart och

tydligt. Astetiska gymnastiken fordrar full harmoni i hvarje
rörelse. Hufvudställningame, som kroppen intager, i den äste

tiska gymnastiken, äro således fyra: stående, gående, sittande
och liggande, äfvensom vandningarne äro: uppåt, nedåt, åt si

dorna, bakåt och framåt.
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Forberedasule rörelser till Ästetiska gymnastiken.

Utgångsställningen: kroppstyngden hvilar jemt på hegge
fötterna, som hilda rät vinkel, öfre delen af kroppen inactiv.

1 .sta Rörelsen: Ena foten flyttas framåt, ungefär en fots längd,
kroppstyngden öfverflyttas på densamma; andra fotens häl

stiger något från marken, under det tån roterar obetydligt
utåt, knät sjunker något, och benet Iorblilver, äfvensorn
öfre delen af kroppen, fullkomligt passivt.

2:dl'a Rörelsen: Ena foten flyttas bakåt, lika långt, scm vid

föregående rörelse; kroppstyngden på densamma; - andra

benet, som, tillika med den ofriga kroppen, är inactivt, för
blifver med foten på sitt förra ställe, hela fotsålen mot

marken.

3:dje Rörelsen: - Kroppstyngden jemnt på begge fötterna;
armen böjes så, att den bildar rät vinkel i armvecket, och
mot kroppen. under det att handen, utgående från den halft

pronerade ställning, den har i sin hvila, beskrifver ett cirkel

segment med fingerspetsarna (hvars medelpunkt är hand

leden), under supination, och stannar i nästan fullt supinerad
ställning, med fingrarna fallande, utan tvång, efter sin tyngd.

4:de Rörelsen: Kroppens ställning, 80m i föregående; handen

supineras, under det armen hänger längs sidan, till hälften,
hvarefter, då armen böjes i rät vinkel, handen beskrifver,
under pronation, cirkel-segment med fingerspetsarna, hvilket,
liksom vid föregående, har handleden till medelpunkt, och
stannar i pronerad stallning: fingrarna, utan tvång, sträckta.

5:te Rörelsen: - Händer och fötter röras i förening; under

steg framåt eller tillbaka, göres någon af de ofvannamnde

pronerande eller supinerande rörelserna.

Detta i allmänhet; nu till enskilts kroppsdelars allmänna
rörhållande :
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Hufvudet och halsen.

Det förra är den dynamiska agentens högsäte; och fär
samma agent sitt yttre rörliga uttryck i den sednare (halsen)
samt ännu väsendtligare i:

S�nnesverktygen.
Att man, genom en sannt utförd gymnastik, kan, till otro

lig färdighet, utbilda menskliga sinnesverktygen, är säkert. Huru
lär sig väl skytten, att, på hårsmånet, bedömma sin stallning
till rofvet? Huru uppöfvas hörseln hos en tonkonstnär? Huru
srna ken och lukten hos en kemist? Huru känslan, hos en blind,
att t, o. m. kunna urskilja färger? Jo, endast genom me

kanisk impuls. Möjligheten ligger der förut, i mentalt afseende;
men anlagen dö, utan mekanisk tillhjelp och öfning. -

-

Qvinnans smak och lukt är vanligen sakrare än mannens; ty
hon uppofvar den såsom kokerska m. m.

Känslan är för begge könen någorlunda likstämmigt upp
öfvad. - Mä man icke förblanda denna egenskap med käns

lighet, sam är nutids-qvinnans fel, liksom obestämdhet och
vankelmod nutida mannens.

Bröstet

är det sentimentalas säte. Anropan till Gud uttryckes sålunda

genom bröstets höjande, hufvudet böjes tillbaka, armarna sträc

kas uppåt, armbågen högre än axeln, så att armen kommer
utom min muskelsfer, till följe af det ofverlåtande, som är

en nödvändighet här, händerna supinerade, och i olika höjd,
bestämd genom contrehalancen mot det bakåt sträckta benet.

Vid anropan om beskydd af Gud, hopsjunker bröstet
deremot, händerna pronerade, och armarna höjda så mycket
mer, som, den deraf uppkomna, tyngden erfordrar. -

Begrundande: Framlutadt hufvud, underarmarna lagda
bredvid hvarann öfver bröstet, kroppen passif - armbågarna
hängande efter sin tyngd till kroppen. - Djupare eftertänkande :
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ena handens pekfinger stödjande under hakan, armbågen stödd
mot andra handen, hvars underarm hvilar tvärsöfver bröstet.
- Största ansträngning vid tänkande uttryckes genom ena

handens pekfinger-stödjande mot den framlutade pannan.

Buken

är det vegetativas säte,
.

Uttrycket deraf Mr det mest passiva.
Allmänna uttrycket a f gllidje är ock ett fullkomligt passivt till
stånd, der det inre animala och psykiska lifvet, jemnt och
harmoniskt fullgöra sina förrättningar: ett inre välmående, ut

tryckt genom en hvilande lätt och beqväm ställning. - Andra

graden af glädje är vänskap, och den tredje är kärlek. Den
första lir det religiösa tillståndet, ej syftande åt något utom

varande föremål, utan, som concentreradt inom sig sjelf, äger
en inre frid. - De andra begge hafva ett hestämdt föremål,
mot hvilket de vända sig och förkroppsliga sig derföre mera

genom åtbörd.

Fingrarnas enskildta korakter.

to Tummen: betecknar fasthet och bestamdhet (derfare svarar

han i kraft mot alla de fyra öfriga fingrarna och måste

hopbinda dem vid en stark hopknytning i handen). Har
handen något att föra; binder tummen pek- och långfingret;
knytes tomma handen binder han äfven ringfingret 1).

2:0 Pekfingret: är undervisande, och syftar bestämdt åt ett

visst föremål. -

3:0 Långfingret uttrycker lugn och sansning; såsorn fingrarnas
juste milieu, är han herrskaren i alla handens rigtningar.

4:0 Ringfingret: brukas sällan ensamt.

5:0 Lillfingret: uttrycker lätthet och grace.

') Tummen fick blott tva leder; fingrarna tre; ty tummen, genom sin korta
häfståug, m&ste antingen motarbeta fingrarna eller ocks§, genom sin anläggning
äfver fingrarna, bjeJpa dem.
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SJETTE AFDELNINGEN.

1. Gymnastens personlighet.

Hittills hafva vi afhandlat de allmänna grunderna rör gym
nastikens fyra hufvuddelar. Nu återstår att nämna gymnastik
lärares åligganden, derest de vilja uppnå gymnastikens syfte.
Den skillnad, som Greken gjorde, emellan predotriber och gym
naster är svår att antaga; ty egentligen bör hvarje lärare i

grunden känna sitt yrke; och då friskgymnastik har ett medi
kalt syfte och många mindre åkommor lätt kunna häfvas med

friskgymnastiken; och sjukgymnastiken, i sitt sista moment,
hör sammanfalla med friskgymnastiken, och då hvarje bildad
borde lära att rätt och ledigt föra sin kropp, sarnt enhvar
frisk borde kunna, i farans stund, försvara sig och fosterlandet;
så blir ästetisk och militär gymnastik äfven behöflig för en

rätt utbildad gymnast, om han skall kunna verka i alla delar
af denJ�s"i�,�� U?P��S��!���!l.;.

Här blir således icke frågan om de personer, hvilka, f<ir
sin bergning, åtaga sig att leda ungdomens gymnastik med

beräkning, att, efter vissa års förlopp och erhållen befordran,
sam prester eHer officerare, lemna gymnastiken åt sitt <ide
och i maklig ro framlefva sina mannaår. Frågan är här blott
om dessa sällsynta varelser, sam hafva kraft och mod att

egna sig åt ungdomens och åt landsmäns fysiska förkofran ;
ehuru man äfven bör hoppas, att de gymnaster, sam i förtid
tröttna vid detta mödans verk, äfven, i sina högre militärtjan
ster eller såsorn religionens tolkar i landsbygden, uppmana de

yngre till att bilda sin kropp, [ör att bringa saktmod och frid
i sin andliga natur, och således mer och mer befordra gym
nastikens stora syfte,
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Sanna kunskaper äro de medel, hvarigenom menniskan
både kan och tvingas att uppfylla sitt kal], Men gymnasten
måste alltid förena theori och praktik. Den gymnast, som för

aktar den ena e1ler andra af dessa, är ett vacklande rö i

alla sina handgrepp; ty han vet icke när och hur han skall
använda den eller den rörelsen. En gymnast som har grundlig
het och icke praktik liknar en konstdomare, som endast vet; men

icke kan utföra, det han vet. Ånatornien, denna heliga genesis,
som framlagger Skaparens storverk Ior rnenniskoogat, som larer
henne på en gång huru liten och dock huru stor hon är,
den vare gymnastens käraste urkund; men han använde dess
liflosa former icke 80m sådana, utan skåde dem med sann

siare-anda uti fulIt lif, verkande icke såsorn massa, utan såsom

gudaväsendets (andans) vehikel, och af det samma i hvarje
punkt besjaladt, Härtill fordras anatomiens oskiljaktiga maka,
fysiologien. -

-
- - - - -

2. Gymnastens blick och sält.

Läkaren är den förste gymnasten; han bestämmer fostrets
helsa genom en för modren afpassad rörelse; han hestammer
äfven fostrets skötsel. _ Man talar om läkarens öga; här tala
vi om gymnastens.

Man bör afse kroppsbygnaden. Det är ett stort fel hos
läkaren, om han glömmer detta. Det yttre verkar likaså

mycket på det inre, som det inre på det yttre. AHa mennisko

kroppens v1:lggar äro reagenter till de inre rörelserna; och ut

trycka de, såsom sådana, de inre organernas beskaffenhet. En
stor buk anger alltid inre sjuklighet, serdeles om hukskinnet
är vida mörkare och sträfvare, än den öfriga huden. Ett platt
bröst är alltid tungandadt. Ofta uppstår en mångårig förstopp
ning af ryggradens orätta böjning och häfves genom dess upp
rätande genom rigtiga (gymnastiska) kroppsrörelser. De sär

skilta sjukdomar, som åtfölja hvarje handtverk, äfvensorn de af
dem, som hero utaf suhjektets liderlighet, gifva läkaren och
gymnasten en säker Vägledning. - Åtminstone har jag från



dessa hämtat åtskilligt rör min patologi, äfvensom från läkare
anekdoter, så vidt dessa hört till mekaniska grundformen.

Förmågan, att kunna lära sig inse, hvilkendera af de tre

grundformerna är undervägande. utgör den sällsynta egenskap,
som man i hvardagsspråket kallar läkareöga. och detta måste
vara desto skarpare, som sjukdomsformen vanligen är olika

sjukdomsorsaken; ty den förra är blott följd. således ett skif
tande amalgam af alla tre grundformerna, i stöd af organis
mens enhet.

3. Ordning bland eleverna.

(jemnlikhet, sedlighet, marcher)

4. Om Födoämnen.

Vårt väsende är (som förut sagdt) ett enda helt; men

måste, såsorn alvikande frän detta urtillstånd, delas i tvenne;
så bör älven det födoämne kroppen antager alltid betraktas

på tvenne sätt. - Häraf uppstår första frågan: hurudant detta
ämne forhäller sig till den första kemiska potensen eller mat..

smältningen; och den andra frågan: detta ämnes förhållande
till den andra kemiska potensen eller assimilationen i den li
dande delen. Det första är negatlft, det andra posillit. -

Om en giktsjuk person, hvars mage alltid tyckes vara god. men

hvilken likväl alltid har mycket syrärnne, förtär sådan föda,
som, enligt sina beståndsdelar, borde gagna den lidande delen
i tvenne instanser, men ökar likväl magsyran såsorn första in

stansen; så stjelpes patienten af denna föda i en värre gikt,
ty födoämnet kan icke tänkas af magen förbrukadt på annat

Sätt, än efter magens tillstånd, och detta phlegmoniska tillstånd,
måste kemiskt inverka på Iödoämnet och hindra dess gagn
i andra instansen. Derföre är en utspädande föda af osyrade
!Oppor gagnelig för giktsjuklingen.



5. Bad, lufl, renlighet.
(Härom har Förf. redan delvis, här och der, yttrat sig. Dessutom anföres

här följande. L.):
I fria luften böra öfningarna ske om sommaren; och lekar
med snöbollkastning, skridskolopning, kalkfart m, m., ske om

vintern. Luften är alJt lefvandes helsobrunn.

6. Klädnaden.

Som man går och står bör man kunna bandla. Att
öfvervinna binder; styrker både kroppen och viljan. Den fege
och late finner hinder i allt, sorn han skall företaga. -

7, St'nnes[örsl1·öelser.

(Kamp och Täflan).
Äro visserligen nyttige Iör den tröge, men äro älven

skadlige för individer af häftigare eller svagare natur. [starka,
ensidiga rörelser bör täflan sparsarnt väckas. I de af olika

tempo och olika planer sarnrnansatta är den mindre farlig; ty
sjelfva afvexliogen gor rörelsen mindre våldsam. Derföre är

kampen nyttig; derunder förekomma mångfaldiga olikartade ställ

nmgar och hvarje (jgonblick väckes sinnet hos en trög ungdom.

8. Gymnastik-im·ättm'ng.
Hvad angår gymnastik-inrättningarna, böra de vara så

enkla, som möjligt. Enhvar gymnast, som anser machineriet
för annat än bisak, har aldrig begripit hvad en lefvande or

ganism är. Att inrätta våra kroppsrörelser efter de machi,
nerier, som vi förut inrättat, och icke dessa efter de kroppsrörel
ser, vi höra frambringa, tir ett afvogt sätt, ett begär att synas
vidunderlig. När man betraktar en Gymnastik-inredning, bör
man, j vinken kunna säga på hvad ståndpunkt dess konstruktör
är, 80m gymnast. All sann rörelse är en förändring i kropps-
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delarna till hvarandra och denna förändring måste ske genom
kroppen sjelf, det är: kroppen måste blifva potenserad genom
sig sjelf. Men, sam all massa är underordnad de allmänna

tyngdlagarna, och sam all sann eller bestämd rörelse går ut

från en viss gifven punkt, genom vissa gifna punkter, till en

annan viss gifven punkt; så blifver åtgärden af det yttre
machineriet endast ett mede], att gifva vissa fasta punkter
för en kropp, sam skall röra sig, och således dessa yttre ve

hiklar så enkla, att de af hvarje slöjdvand borde kunna in-
rättas.

Yttre medel äro:

Plintar och Madrasser.
Springstolpar.
Spännstolpar.
Kortlinor.

Långlinor.
Stänger och Master.
Balancer-bräden och stolpar,
Häfplankor,
Slingerstegar.
Vippmast.
Voltige-hästar' och sadlar.

Springvall och Springgrop.
Simbrygga och Simgördel.

Olikheten i dessa inrättningars dimensioner, för fullvexta
och för halfvexta personer, förhåller sig allmännast, såsom 7
till 10.

9. Gymnastikens Språk.
Sedan Sjuk-gymnastiken numera vunnit allmännare för

troende; har bemödande blifvit gjordt, att bringa dess rörelse
former under en viss terminologi. Denna kan antingen tagas
af kroppen sjelf. medelst bestämda längd-linler och tvär-linjer
af densamma. (Iikasom buken indelas i vissa regioner), eller
också tagas de af språket med hänseende till begynnelse-ställ
ningarna fUr rörelsen.
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För öfrigt behöfver ock hvarje yrke, hvarje vetenskap
sitt språk och sina yttre medel. För att göra gymnastikens
språk begripligt för alla länder hafve vi sökt indela kroppen

vissa regioner *).
*) Enligt Författarens ursprungliga plan hade han här, emot slutet af detta

arbete, infört Figur-teckningar med beskrifning om en, ifrån ytan till det inre,
genomförd indelning af menniskokroppen. - Af hans egenhändiga marginal
tillsatser, med blyertspenna, finnes dock, att han sedermera. med orden: »uteslutes»
eller »kan uteslutas,» antingen tänkt att alldeles utelemna denna region-indelning,
eller, hvilket synes vida troligare, ämnat den till sin »Rörelselära,» enär ifr§ga
varande planehor, med bilagd beskrifning å sagde region-indelning, iifvenväl
funnes inlagda uti en särskildt pappersbundt, hvars örriga innehåll var egnad
åt den speciella Gymuastiken, eller den egentligare Rörelse-läran, hvartill detta
arbete, enligt sin titel, blott gifvit »allmänna grunder.» L.
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Den störste bland Sveriges store Naturforskare har yttrat den me

ning, att tusentals Commentatorer födas af hvar enda Inventor. -

En sådan rödjare, inom tankens och handlingens områden, var den
man, hvilkens skrifteliga efterlemningar i gymnastiken vi underteck
nade åtaga oss, att, enligt författarens på sotsängen yttrade vilja,
sam orden sig föllo : srediqera och trycka.» Till en början hafve
vi nu inskränkt oss att fullborda hans 1834 påbörjade; men då ej
längre, än till och med sid, 84, tryckta afhandling, benämnd: »Gym
nastikens allmänna grunder». Handskriften var redan 1831 till Direk
tionen öfver Stockholms stads Undervisningsverk inlemnad. - Se
dermera återtogs den dock, att af Författaren utvidgas. Så uppstod
närvarande skrift, hvars alla luckor likväl Författarens svåra lidande
allt mera betog honom förmågan, att, i en mera helgjuten form,
fylla. - Väl mägtade han ännu att fullborda ett och annat af sin

ungdoms större utkast i dikt och sånger. - Den mannakraft. sam

först gaf Seeneka Gymnastiken lir och betydelse, var dock i det hela
bruten. Blott tidtals, och stundtals, mägtade den fordom så starka
viljan, att återuppkalla ett aftonskimmer af den flyende dagen. -

Under dessa framtvingade mellanstunder, af en uttärd och genom
sjuk mans behof att hvila, tillkomma likväl »Soldat-undervisningr
samt »Reglementen för Gymnastik» och »för Bajonett-fäktning»; dess
utom gymnastiska aforismer, hvilka sednare författaren troligen äm
nat införlifva med dessa Gymnastikens allmänna grunder; men som

nu ej kunnat, egenmägtigt af oss, deri intagas; liksom vi ej heller
tilltrott oss vidtaga några förändringar eller infläta många egna tillägg
och anmärkningar till denna skrift. - Om en ny upplaga kommer
i fråga, kan allt sådant, lättare än nu, ske. Detsamma gäller äf�en
de egentligare och speciella afdelningarna af Rörelseläran, - At

skilligt kan, ifrån naturvetenskaplig (physiologisk) synpunkt, vara att
invända emot flera förklaringar ibland dessa Gymnastikens allmänna
grunder. - Den omfattande åsigt af verldsordning och lif, som sö
ker, att ur Naturkunnighetens grundläror utveckla Gymnastiken,
skall dock, förr eller sednare, göra sig gällande. - Dessförutan är
det ej heller den här gifna, mer eller mindre lyckade förklaringen
om Gymnastikens användning, utan denna sjelf, med sina redan tra
ditionella och allt mer perfectibla läror och handgrepp, samt deraf
beroende verkningar, sam, i vår tid, liksom i forntiden, beredt denna
sak sin framgång. - Kunde blott den historiska erfarenheten hindra
densamma, att ännu en gång urarta t

P. J. LIEDBEOK. AUG. GEORGII.
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ANMÄRKNINGAR
TILL

GYMNASTIKENS ALLMÄNNA GRUNDER.

(Jfr. 2:dra afdeln; 2:dra stycket samt l:sta

upplagans utgifvares sl�,tanmärkning).

1. En tänkare sade om själens fumogenheter: Allt som

icke går framåt, gå'r tillbaka. Detta är en af gymnastikens
högsta erfarenheter, både i lysiskt och psykiskt afseende. Der
före måste den gamle med kroppens förfall, dagligen märka
ett jemnlikt aftagande i sjalens förmögenheter: minne, tanke

spanning, allt, utom retbarhet, fruktan, egennytta, (alla djurets
kännetecken) aftager, och han blifver som man säger barn på
nytt, icke i sinnets renhet, men i dess slapphet, mörker och
skumhet.

2. Trötthet blir på visst sätt nästan entydig med det,
som man kallar ovana o. a. yttringar af det ovilkorliga syste
met, d. v. s. när en rörelse så ofta repeteras, att de delar, som

befordra densamma, mista sin spänstighet, då blifver vanligen
sådana delar anlitade, hvilka icke bestämt höra till denna rö

relsens utförande. På samma sätt yttrar sig äfven det, som

man kallar ovana; d. v. s. att antaga en efter rörelsens huf

vudrigtning falsk ställning och utgångspunkt, således ett origtigt
användande af delar vid denna rörelses utförande. Förmågan
att länge uthålla en och samma rörelse, hvilken på hvardags
språket heter: vana, är visserligen rigtig såsom motsats till
ordet ovana, men icke efter det begrepp, som man numera

tillägger ordet vana. Förmågan att längre tid uthålla en och
samma rörelse beror af den sauna harmonien uti delarnes

ansträngning, d. v. s. verkan förutsätter motverkan; och utan

dessa två tillhopa blir ingen följd, de må vara lika eller olika
i styrka eller myckenhet.

3. Till gymnastens Vägledning kunna tjena Handtver
kares sjukdomar och missbildningar, Läkare-anekdoter, Sjukas
ställningar, högre Djurs kroppsvanor och rörelser.
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i. Vi se äfven att den mekaniska inverkan i den oor

ganiska naturen kan frambringa liknande fenomen, som den
kemiska. Således kan naturens stora grundkrafter: värme, elek
tricitet och magnetism frambringas så väl genom mekanisk

inverkan, sam genom kemiska niedel. Metaller kunna delvis

syrsättas så väl genom mekaniska åtgärder i atmosferisk Juft,
sam gen'om starka, kemiska förfaranden, genom upplösning.
Sjelfva läkemedlen så, väl de kemiska som de mekaniska äro

ock funne lyda samma, allmänna förhållande af utveckling
genom kemisk åtgärd och mekanisk fördelning. TIll sjukun
dersökning tjena mekaniska fenomener likaväl som kemiska.
Må man då ej förvåna sig deröfver att mekaniska medel uti
från begagnade kunna inverka på lidanden i lungor, lefver,
mage, hjerna, ögon, näsa m. m. - Men bröstlidanden botas

ej med blott hröströrelser, hufvudverk blott med hufvudrörelser,
ögoninflammation blott med ögonrörelse o. s, Y.

5. Qvinnan behofver helsa såväl sam mannen. Ja, ännu

mera efter hon skall i sitt lif nära ett annat lifo Qvinnans
anatomiska förhållande är analogt med mannens; hennes psy
kiska anlag fordra dock en lindrigare behandling. Skönhets

Jagen grundar sig på den rena life-iden, och får icke miss
brukas. Qvinnans runda former få icke öfvergå till den kan..

tighet eller knölighet, mannens former hafva. De köttiga delarne
af bröstet, den fina huden på handen, det milda uttrycket i
anletet böra ej genom öfverdrifvet arbete förmanligas eller för
derfvas. Sjelfva regleringsperioden förbjuder detta ännu mera.

Mannen behofver ofta aggas, qvinnan blott förmildras. Haf
vande qvinnor få icke lyfta, icke hoppa, eller. häfva -sin egen
tyngd.

6. Måttstocken rör all rörelse är organismen sjelf; men

det helas fördel vinnes genom delarnas. Den harmoniska lik

stämmigheten sam framställes i de båda föregående afdelnin

gama, uppfattas icke destomindre orätt, om man tror att

vilkoret för delames jemnvigt utgör en qvantitativt fullkomligt
Ling. ut. 37
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lika spridning af rörelsen. Ty ehuru det knappast gifves någon
frivillig muskulär kraft, hvarofver gymnasten ej kan i någon mon

förfoga, så bör den pedagogiska gymnastikens olika grund
former sinsemellan afmätas dels efter partiernas olika massa,
dels efter deras inre nödvändighet för lifvet; eller närmare

samband med andra vigtiga organer eller innerligare förhål
lande till sådana svagheter och lyten, hvilka gymnastiken för
mår utplåna, om den rätt användes deremot *).

7. Gymnastiska rörelser kunde indelas j genera och

species, hvaraf stundom gifvas alarter och hiarter; men dessa
hero af samma grundlag, och syfta till ett beslägtadt ändamål.

8. Den så kallade Liniegymnastiken (med de derpå
grundade rumförändringarna) utgör icke ensam något afslutadt
helt i motsats till den pedagogiska gymnastikens öEriga delar;
ty såsom sjelf hlott en phas af gymnastikens odelbara helhet,
innefattar Liniegymnastiken älven en mängd af rörelser, hvilkas
närmast beslägrade samarter återfinnas just inom Appareljgym
nastiken, hvilket lätt inses af de många gemensama formerna.
Denna indelning i fristående öfningar, appareJjgymnastik, stöd
rörelser m, m. äro derför hlott yttre kännemärken, icke någon
inre väsentlighet; liksom man till det yttre hegagnar sig af

indelningen i hufvud-, bål-, hen- och armrörelser; ty Balance

ring, skridskolöpning .

m, m. är ju närmare slägt med gång,
iskana, löpning och andra henrörelser än med hufvudrörelser,

t klättring m. m. Vissa fristående rörelser äro de naturliga enkla
,

ste förberedningarne tilJ närbeslägtade appareljrörelser eller an

dra rörelser med stöd; men i vissa fall äger ett motsatt för
hållande rum, mellan de sammanhöriga rörelserna. Beslägrade
äro endast de rörelser, som i viss mon kunna ersätta hvar
andra eller utgöra graduationer af samma grundthema. Slägt
skapen uttryckes ej genom gemensama redskap; fullkomligen
motsatta rörelser kunna uppstå genom att rätt använda samma

bom, plint, stolpe o. s. v.

9. Liggande, stående, sittande o. a. d. ställningars yttre
mekaniska grunddrag är stabil jemnvigt under tyngdpunkten;

*) Utg:s atam. Detta synes afse 4:de afdeln, 3:dje stycket.
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hängande ställningars gemensamhet är stabil [emnvigt ofver
densamma. Balanceringens, gångens, ridningens yttre samband
Hr labil jemnvigt under tyngdpunkten. Språnget upphäfver
ögonblickligen, men förbigående, all jemnvigt. Sirnrörelsernas
gemensamhet är labil jemnvigt öfver tyngdpunkten. Utan rätt

beräknad bas gifves ingen beräknad rörelse i forhållande till
kraftens rigtning. Till hvarje rörelse som ej är en balance

ring måste hvilo-ytan.bestämrnas af minst trenne passande punk
ter, eller gemensamt af en linie och en dertill tjenlig punkt
utom densamma. Detta gäller subjektet såväl som gymnasten
sjelf. Dansmästare begagna så ofta de förmå tåspetsen ensam

till hvilo-yta; men detta är ej gymnastik.
� O. Att vilja låta barnet arbeta i machineri lemnadt åt

sin egen tyngd; är likasom att fordra det, dess själskrafter skulle
hålla det uppe i en ålder, då själen ännu icke är i stånd
till högre förmåga. Själoch kropp följas åt i en frisk orga
nism; ty lif och materia måste samtidigt verka deri.

Öfverlemnadt fritt åt sig sjelf, 1yfter harnet snart ofri

villigt sina armar och ben långt tidigare; men många snedhe
ter grundläggas genom förtidigt bruk af sittande ställningar,
genom gångstolar o: a. tvångsmedel.

1 �. Man bör undvika all onödig sammansättning, och
endast söka sådan, som i sig sjelf är en förenkling till under
lättnad af yttre ofrivilliga svårigheter och hinder; liksom den
rätta taktiken söker förenkling af det sammansatta. För att
vinna verklighet i a1l gymnastik, hör den sträfva efter enkel
het. - På det att läraren lättare må kunna öfverskåda och
undervisa det största möjliga anta], hör han undvika alla onö

diga sammansättningar till det yttre, och bör söka vinna
alla möjliga förenklingar äfven i uppställningen; men till fäkt
ning med halfva och hela vändningar o. d. på två led må
man stundom hegagna mera sammansatta uppställningar och o

lika indelningssätt samtidigt *).

*) Utg:s anm. Bland handskrifterna förekommer en kort uppsats om han
dens oeh fingrarnes rörelser vid skrifning; med tillhörande teekningar,
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1!. Sam den militära gymnastiken indelas i tvenne slag:
nemligen att med eller ulan vapen sätta ett annat väsens vilja
under min egen så är brottning, kamp i lina, ridning m. m.

samtydiga i detta afseende. Sälunda sammanfaller den der

igenom med den pedagogiska.

13. Mångfaldiga rön af den mekaniska impulsens för-
delar i sjukdomstillfällen hafva företett sig, under det fjerde
dels århundrade, sam jag sökt att utleta dess verkningar. En

fullständig framställning af detta ämne skulle således blifva
för vidlyftig, och äfven utan en mängd planeher omöjlig. Jag
får derför här inskränka mig till att framlägga några allmänna

grunder för mitt sätt, att mekaniskt behandla särskilda åkom
mor, hvilken behandling med alla dess graduationer efter den

sjukes konstitution, ålder, kön, Iefnadssätt m. m. Herrar lä
kare äga att fullständigare se och bedömma vid Gymnastiska
Central- Institutet.

Medgifves att alla dessa pathologiska uppgifter äro föga till
fredsställande; men de äro tillräckliga för en tänkande läkares

hedörnmande, och en inledning till gymnastens praktik; ty mani

puleringen kan han icke af sig sjelf lära genom läsning, utan

bör hafva en ledare deri.
1 i. Lif agerar på lifo Snickaren kan behandla plan

kan efter behag; men trädgårdsmästaren kan icke stympa trä

det, som han behagar. För att rätt göra en rörelse bör man

rätt hafva uppfattadt den. Man måste antingen antaga, att

det är likgiltigt hvad rörelse, sam en sjuk får, eller också att

gymnasten skall veta rätt bedömma det subjekt, sam han
behandlar.

15. De passiva rörelsernas stödsätt och anläggningar
vexla för olika ställen. Liksom den aktiva rörelsen, äga äfven
dessa manipulationer många olika former dock omärkligt öfver
gående i hvarandra. Till åstadkommande af enkelhet måste
man ordna dem efter de olika Sätt, som fordras att träffa
hvarje organ, inre eller yttre i mon af dess känslighet, yttre
betäckning o. s. v. Ögat tål ej att mekaniskt behandlas på
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samma sätt sam foten, eller sam underlifvets inre organeT,
strupen ej såsorn fot- eller handleden *).

De passiva rörelserna kunna indelas efter den ställning, som

gymnastens hand intager, hvarigenom beroringen sker antingen
med flat eller knuten hand, med fingerspetsar, eller med ytterkant.
Den kan äfven indelas efter de inre organernas fasthet, form,
storlek, djup, läge och känslighet i sjukt eller friskt tillstånd.

De passiva rörelserna utföras blott med händernas egna
formförändringar, sällan med hjelp af yttre medel såsorn af

strykpinnar, skrufband, spännare m, m. Skakning kan på mång
falldigt sätt åstadkommas genom machiner, som darra vid ro

terande rörelse.
Den hos grekerna brukade oljningen kan begagnas att

mz'nska hudfrikt£onen, som verkar hinderligt vid manipula
tioner af bukhålans inre organer.

16. Vid hackn£ngar hålles armbågen vanligen i rät

vinkel, öfverarmen stilla och något sluten tt'll sidan, hand
leden bojlig, så att rörelsen sker formedelst dess vinkling åt
turnsidan och utrinning åt lillfingersidan vexelvis.

Hackningar göras 1) med yttersta fingerspetsarna, 2) med

lillfingerskanten, 3) med flata handen (klappning), 4) med knyt
näfvens flatyta.

Vid skaknz'ng hållas armbågarna närmare hvarandra och
slutna till framsidan af bålen, handlederna raka, men Icke styfva,
och vibrationen utföres helt obemärkt med hand och under
arm, antingen med tummarne uppåt vända eller också finger
knogarne uppåt.

Skakningar äro af flera slag, hvilka utföras på mycket
olika sätt,

Rullningar med en hand gOras endast på en ledgång å
den sjuke och ske medelst ena handledens kretsrörelse: gym
nasten står stilla och trycker med andra handen till sin kropp
den närmaste delen af den led, i hvilken rotationen skall ske,
t. ex. handled, fotled.

*) Utg:s anm. N.o 15-18 tillhöra möjligen RÖ'1'elseläran, som var ämnad
att utgöra sista delen af Gymn. Allm. Grund. Ifr, nedan de outgifna skrifterna.
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Rullning med tvenne händer göres å delar af flera Jed

(säsom vrist-, knä-, höft eller ha.ndled- armbä�e-. axel) 4) den

ena handen styr yttersta leden l rörelsens periferi och den an

dra medelst sin kupformiga anliggning bildar ett slags hylsa
efver mellersta leden (armbåge, knä), för att dymedelst tvinga
den att göra en med den förra koncentrisk rörelse. Ju större

dessa cirklar skola vara, desto mera flyttar sig gymnasten till
utsidan om patienten, ihågkommande att afändra sina vinklar lik

tidigt med patientens. Gymnasten bör kunna lika skickligt
arbeta med båda sina händer samfäldt eIler delade; ty han
beror annars af tillfället (eller främmande hjelp) och kan om

rörelsen skall användas på en sängliggande person ofta icke
utföra den såsom sig bör, utan att ändra patientens eller sängens
läge, hvilket sällan kan ske utan olägenhet för den förra. 2)
Båda händerna fatta likformigt den sjukes båda axlar, armar

eller händer.

Strykning utföres antingen med flata handen, eller med

handgreppet, eller med tummens runda ända.

Tryckningar ske med flathanden (stöd) på underlifvet eller
med de samlade' fingerspetsarne i bäckenet, med tummens runda
ända på ytliga kärl eller nerfver o. s. v, Till stöd kan tryck
ning (och strykning) göras med andra kroppsdelar, såsorn knä
i ryggen m. m.

Nypning, klämning upptager blott hudens närmaste delar.
Den bör vara jemn och fast, men ej hvass.

Valkning är dels grundare med fingerspetsame, dels om

fattande med hela handen.
17. Tryckning, hackning, klappning ytlig valkning och

mänga andra passiva rörelser kunna ännu mera lokaliseras än

de aktiva. Andra passiva rörelser såsom vissa delars skakning
och rullning kunna omfatta stora delar; men ännu mera de, som

fordra flera biträden, såsom ringning, bålrullningar, stupning m.

m. eller föreningen af lyftning och skakning, aldramest åkning.
Hufvudets och bålens gemensama passiva rörelse är för

nämligast rullning.
Halsens delar behandlas med strykning, tryckning eller

darrning.
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Hufvudets delar behandlas på det olikaste sätt, hackning,
skakning, strykning, tryckning af olika ställen.

Bröstets organer påverkas genom klappning, strykning,
skakning och lyftning, antingen serskildt eller vissa deraf före
nade, såsom lyftning med skakning, eller genom armskakning.

Underlifvets och backenets organer påverkas genom rull
ningar och tryckningar: framtill genom skakning och tryckning,
i veksidan genom dubbelsägning af tvenne samverkande stöd,
baktill på korset och vekryggen (sidan) genom klappning.

Ryggradens delar påverkas genom strykning och hackning.
Extremiteternas delar behandlas med klappning (knä, fot

sula, arm) rullning (höft, axel, hand- och fotled) strykning,
valkning.

Den passiva inverkan på kärl utöfvas antingen genom
tryckning på vissa dertill lämpliga ställen med fastare under

lag, eller genom strykning mot valvlerna eller genom stupande
och lutande kroppslägen elJer genom bindning omkring en

extremitets smalare ställen o. s. v.

Den vanligaste passiva yttringen på nerver är tryckning
och stryk ning.

Hudens ytliga rörelser äro de mest vexlande. Musklernas

passiva spänning mot kramp utföres på olika slut för hvarje
muskel.

118. Passiva rörelsers utgångsställningar äro lika vigtiga
som de aktivas. Menniskan kan äfven hafva nytta af ställ

ningar, som tyckas vara i full strid med hermes organism, t. ex.

vid upp- och nedvändning, dykning o. s. v, (Märk likhet med

upp-nedvändning i moderlifvet. - normalt läge för denna ut

vecklingsgrad). Ett system som sjelft utgör eu dubbelsystem,
som således innebär antagonism inom sig sjelf, jag menar här

blodsystemet måste under motsatt förhållande till kroppens
naturliga (uppräta) ställning eller läge agera antagonistiskt på
sig sjelf och dymedelst upphöra att partielt afficiera någon
viss del af organismen, såvida denna eljest är ful1t passiv un

der rörelsen. Olika lägen hafva stort inflytande på blodets
(och andedrägtens) symptomer, i hjerta, lungor. hufvud, ansigte,
ögon m. m. Med inga andra medel kan man fortare än med
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mekaniska t5ka pulsens gäng, både genom aktiva rörelser och

genom pulsådrornas tryckning.
Hvad Galenus yttrar, rörande nyttan af friktioner, tryck

ningar, är obestridligt sannt; men hans indelning deraf i fyra
klasser anser jag ehuru rigtig, dock nog svår att meddela gym
nasten, och tror att desamma i tre graduationer lättast upp
fattas, nemIigen lätt, stark och hård. H vad åter angår rigt
ningen för desamma kunna de äfven indelas i tre slag, nemligan :

4) På den del, sam är abnorm 2) från den abnorma delen
och 3) mot den abnorma delen. Af första slaget finnas stryk
ningar längs henen och andra delar mot värk, valkningar och

klappningar mot långvarig rheumatism, samt för öfrigt tryckning
och hackning på den smärtande delen eller tryckning och

strykning af en viss åder eller nerf. Den andra rigtningen
brukas hufvudsakligen i sarnband med aktiva rörelser vid starka

blodstockningar, vadersamlingar, och, ofverhufvud taget, mot

alla åkommor, sam åtfölja en hypokondrisk konstitution. Den

tredje rigtningen består hufvudsakligen af cirkulations-systemets
rörelser, i samband med aktiva rörelser. Dessa motsatta rigt
ningars verkan är älven motsatt vid kramptillfällen - med
valvlerna eller mot desamma.

19. För öfrigt utgör rörelsernas affinitet ofta stora svå

righeter, om utförandet lemnas åt ovana händer. Om sub

jektets armbågar hållas styfva under en armrullning, utförd af

stödet, såj blir rörelsen aktivt passiv. Men genom att öfver
lemna armarnas samteliga leder fullt passivt åt stödet, så blir
rörelsen vida lindrigare för den sjuke.

20. Liksom det gifves kemiska medel att upptäcka
sjukdomar, likaså hafva

.
många sjukdomar äfven mekaniska

symptomer, hvilka kunna lända till upplysning derom, och stun

dom äfven leda till botemedlet. Armarnas upplyftning, språng,
hastiga rörelser, tryckningar, m. fl. rörelser kunna upplysa om

tillvaron af vissa sjukdomar eller anlag derför "),
21. Att Lungsot i dess början äfven bör behandlas me

kaniskt hafva läkarne sedan länge insett, och derföre tillstyrkt
.) Utg:$ anm. Denna och de trenne följande anmärkningarna tillhöra fjerde

afdelningen, styckena N:o tV;, sex, nio, tolf
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ridning, åkning, blåsning, sjöresor. Det är sjögången icke sjö
luften, som hufvudsakligen dervid verkar; annars borde lung
sot vara sällsyntare vid hafskusterna. Att lindrig blåsning
liksom vociferation ar högst nyttig fC5r svaga lungor, är visst;
men mot inflammerade lungor kan den fC5ga hjelpa. Ridningen
är svår att så inrätta, att den hvarken ger en för svag eller
för stark, för lång, eller för kort rörelse åt lungorna; utom

det att sjuklingen, f(jr att hålla jemnvigten med hästen, be

ständigt tvingas att hälla sig i samma ställning som hvar och
en frisk ryttare, och hästens rörelser således kunna afven

qvalitatift blifva menliga. Om rörelser gifvas åt sjuklingar på
vippmasten eller annan skakningsmachin, kunna de 1) göras
till yttersta grad lindriga och punktvis ekas till den högsta
grad �) rigtas åt hvad punkt. man behagar af lungornas eller

mellangärdets område medelst ställningens olika planer och
vinklar och 3) blifva alldeles passiva, emedan sjuklingen af
medhjelpare kan uppbäras under skakningen.

�2. Likaså litet 80m gymnastiken bör befatta sig med

feberpatienter i allmänhet. likaså bestämd verkan tror jag, att

den kunde göra i ett starkt anfall af slag eller feberyrsel, närn

ligen brukad icke såsorn potenserande, utan såsorn nedstäm
mande mede], d. v. s, afledande till jemnvigt.

�3. Mången har frågat mig om gymnastik är annal

än maynetism? Allt hvad jag härom kan säga är detta: då
läkaren måste vara kall för att rätt handla, och han tillika
kan låta en annan gifva patienten in det mede], som han före
skrifvit; måste gymnasten tvärtom, sjelf utföra hvad han fljr
den sjuke uttänkt, och äfven med full inre medkänsla göra det;
såvida det skall rigtigt båta, likasom en tonkonstnär genom
sin inspiration endast kan lyckas i executionens lefvande kraft.
Detta är gymnastens eget forderf: en långsam tvinsot {ljljer
hans yrke, som endast måttlighet formår lindra.

Lifvet, gudomens uttryck uppenbarar sig i alla skepnader,
och dessas klassificationer blifva lika oandliga som lifvet sjelft.
Detta om möjligheten af magnetismens tillvaro i gymna stik
sarnt om gränsorne emellan gymnastik och magnetism.

24. HUr gtiller användandet af yttre inverkningsmede I
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på alla tre dessa hufvudagenter. Derför plägar man på menni

skor, som varit nära att drunkna eller ihjelfrysa, använda
mekaniska medel: rullningar, gnidningar m. m. Bibringande
af luft och andra retmedel verkar nästan lika mycket me

kaniskt som kemiskt intill dess lungorna sjelfva börja röra

sig. Bröstlyftning bör användas för att genom andedrägtens
härmande inbringa Juft.

25 Det är endast förklarligt af den ytterliga abstrac-
tion, som råder i alla vår tids lärda foretaganden, huru så

djupt tänkande läkare, dem sista århundraden frambragt, kunnat
förbise de gamles yttranden om menniskokra ftens kroppsliga
verkningar, ehuru de alltid tala om Grekers och Romares

gymnastik, om deras läkares tro derpå; och likväl bygga de

sjelfva allt öfrigt medicinskt vetande på den grund, som forn
tidens store läkare hafva lagt. Tiderna hafva äfven i veten

skaperna sina vissa lynnen, sina företräden och sina lyten.

26. Då jag för trettio år sedan förklarade, att man i

Europa icke kunde få en fullständig skön konst, förrän en

rigtig gymnastik infördes, belog man mig som en pratmakare.
Må man svara mig, hvarfore af alla store kristna konstnärer,
som lefvat, ej någon enda ännu upphunnit antikens mästerverk,
fastän medelmåttiga artister kunna punktligen kopiera dessa. -

Jo, orsaken är den, att fullkomligt utbildade modeller fattas. - *).
27. Grekens dans syftade till ett fullkomligt ästetiskt

uttryck, och hade således sin lag i organismen, icke i dagens
skiftande mode. Dess hufvudkarakter var religiös; ty skön
bildade flickor och ynglingar förhärligade, genom allvarlig ge
stikulation, folkets gudafester ; likasom hundradetals ynglingar
och flickor med sköna stämmor ännu förhärliga katholska kyr
kohogtider. I vår tid anser man en religiös dans vara ett

meningslöst ord, och denna tanke uppkommer just deraf, att

det rätta begreppet om dans har försvunnit. Folkfester hafva
afven ett religiöst ursprung och syfte; och det finnes intet land,

*) Utg:s anm. Detta är i handskriften en not till femte afdelningens första

stycke, der notmärket (+> är utsatt i texten.
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der icke glädjen och tacksamheten mot gudaväsendet yttrat
sig med vällefnad, dans o. s. v. De kristnas jul, påsk och
midsommar bevittna det ännu; likasom vår vanliga kyrko
ritual äfvenledes är blandad med församlingens förändring af

ställning: att stundom uppstiga, stundom tyst för sig sjelf Jäsa
böner, knäfalla vid altardisken o. s. v.; allt är ursprungligen ett

ästetiskt uttryck. - - Komiska och satyriska dansar uppträda
der sinnet för rena kroppsrörelser är rått eller aftagande.

28. Den sauna konsten erkänner ingen skola. Hvarje
sann konstnär skapar sjelf sitt verk; han apar icke, såsom

mängden gör efter oJika mode. Individualiteten tillhör enhvar;
och så fort man lemnar den, vill man annat än sig sjelf -

då är det bättre att kasta bort penseln, och fatta plog och

yxa. Just det att man antager skolor, bevisar, att man så
litet förstår och förstätt konsten; när derföre dessa hafva hunnit
sin höjd, måste de försvinna *) - - - - - - -

29. Det gifves trenne grader af komposition för figu-
rerna:

1) Figuren motverkande ett yttre ting (klubba, svärd).
2) Figuren motverkande sitt inre väsen (passioner, list).
3) Figuren utan yttre eller inre motverkning (i full hvila).

Denna tredje grad är den superlativa, och derföre äro

antikens gudabilder framställda under denna grad.
30. Liksom allt tal antingen rigtas till en person, eller

gäller om en person eller om den talande sjelf, så gäller äf
ven det förkroppsligade talet någon af dessa trenne olika
föremål.

Nedre Eaxremaeterna **).
31. 1 :sta Öfningen: kroppstyngdens öfverflyttning på

främre foten.

2) Kroppstyngden tillbakaföres på bakre henet.

3) Bakre foten framföres, och kroppstyngden ofverflyttas
på den.

*) Utg:$ anm. Detta synes tillhöra 5:te afdeln. 3:dje stycket.
**) Utg:8 anm. Det följande tillhör 5:te afdelningens 3:dje stycke.
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I.) Främre foten tillbaka flyttas, kroppstyngden ofverfores

på den.

5) Endera fotens flyttning till sidan (gång till sidan).
6) Vändning (rotering på tå).
7) Dubbelt afstånd mellan fötterna

. Ö!1'e EflJtremiteterna.

1) Handledens rotation.

2) Axel1edens rotation.

3) Armarna uppåt.
4) Armarna utåt.

5) Armarna framåt.

Kroppstyngden hvilande på fotbalken.
Hithörande vändningar under gång, eller under stilla

stående ske genom rotation på stortåbalken ; hälen beskrifver
en fjerdedels cirkel.

32. Menniskans kropp ar som ett glas, hvarigenom sjalen
på hvarje punkt kan synas. Derföre har menniskokroppen
en obetäckt hud; derför har hon förmåga att i alla olika ställ

ningar balancers. och ändå alltid kunna återtaga sin rigtning
åt höjden, dit hennes högsta syfte bör sträfva; derföre är

hvarje lyte så löjligt hos menniskan icke hos djuret.
Hvarje frisk menniskas rörelse, som är sann, d. v, s.

grundad i organismens eget väsen, är äfven sund och skön,
i sin art; ty dessa: sanning, helsa och skönhet äro ett. Alla
tre kunna uttryckas med det enda ordet harmoni,

33. Ingen kan hinna den ståndpunkt, der han såsom
lärare borde stå; detta är vår lott; men det är brottsligt om

en lärare, väl eller ma lönt, liknöjdt behandlar den sak, sam

angår en förnuftsvarelses väl; och det är icke nog att akta
den från skada; läraren stjäl hans tid, hans penningar och, det
sam är ännu värre, hans moraliska kraft, allt från den stund,
då han försummar sitt sanna syfte såsorn lärare; tyoordning,
dolskhet, spefullhet födas af lärarens kraftlöshet. II var lärarens

själ saknas, der verkar elevens i motsats till lärdomen. .
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34. Hvar och en som vill f(jlja naturen, går säkert;
men just derföre måste han aldrig tro sig säker.

Då i skapelsen hvarje personlighet skiljer sig bestämdt
från den andra, men alla likväl stå under samma lagar; så
måste en uppfostrare, d. ä. en utvecklare af de personliga
anlagen, å ena sidan följa den allmänna norm, som naturen

förelagt, å den andra sidan ständigt afändra densamma efter
det individuellas fordringar. Lärarens egen individualitet bör
derfor äfvenledes underordnas naturens stora allmänlighet.

Läraren hör sjelf veta hestämdt, hvad han vill meddela
andra; om än han icke i sin ålders dagar kan fysiskt utföra
allt detsamma, måste han likväl psykist göra den inom sig i
en ren åskådning, det är: han bör veta sjelf, hvad han vill
framverka i den andras natur. Om gymnasten sjelf vet hvilken
rörelse han vill harva gjo1'd af en annans kropp, då måste
den (rörelsen) ju först som urbild redigt uppfattas i hans tanke;
och denna rörelse verkstäId, blir då för honom blott en tanke
mekaniskt uttalad.

35. Vi hafva i andra afdelningen, tredje stycket yttrat
korteligen om de stöd, som i allmänhet begagnas vid en gym
nastiklektion, och sagt, att de bestå dels af läraren ensam,
dels af handräckning jemte lärare eller machineri. Hvad an

går den förra, hafva vi sökt att bestlimma dess åligganden.
Man kunde nu vänta att närmare utveckla begreppet om ett

behöfligt gymnastiskt machineri. Hvarje yrke har sina red
skaper, så äfven gymnastiken. Dessa höra icke vara pragt
fuIla. Hvarje bondby bor kunna bekosta dem. Ju enklare
medlena äro, desto lättare leda de till deras syfte; och liksom
i hvarje vetenskap och konst den mekaniska vehikeln ensam

är utan al1t värde i sig sjelf, och blott genom sitt användands
får en mening, så äfven det gymnastiska machineriet. Linialen,
cirkeln, vinkelhaken, penseln betyda ju intet i sig sjeIfva? Gym
naster pläga uttänka många konstiga inrättningar, ofta utan med
vetet ändamål. Gymnastiska rörelsers utförande medelst sam

mansatt machinkraft måste grunda sig på den organiska rörelse
formen, som man vill härrna eller motstå med machinen; d.
v. s. att machinen är det seeundära. ty gymnastikens orga..
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niska lagar bestämma hvilken rörelseform den sjuke, den svage,
den starke bör och kan mottaga eller utföra till vinnande
af den tänkta afsigten. Inga yttre medel åstadkomma sjelf
ständiga grundformer, men stundom oändliga modificationer.
Sedan man lyckats att utforska, hvilka rörelser kroppen före
trädesvis behofver, samt huru dessa rörelser böra formas och
ordnas, rör att kunna afhjelpa kroppens nödvändigaste behof,
då blir det lätt att efter denna ledtråd inrätta och mångfal
diga machiner, tjenJiga till afsigtens lättare utförande.

36. Det förtroende, hvarmed Rikets Ständer nyligen be

hagat hedra mig genom uppmaning, att skriftligen författa en

lärobok för gymnaster, har förmått mig att utgifva mina gym
nastik-skrifter. Mundtligen har jag gerna meddelat mina gymna
stiska åsigter och rön; men jag har ännu aldrig genom tryck
utspridt en enda af de flera tusende kurer, som jag genom

gymnastik beverkat *); aldrig besvarat någon angripare, utom en

gång då man sökt sätta min redlighet 80m tjensteman i fråga.
37. Den som vill begrunda det motto, jag valt, torde

lätt inse hvad Greklands tänkare fordom förstode med exer

citiemästare (predotriber) och med sanna gymnaster. En enda

verklig gymnast kan hilda många allmänna lärare i gymna
stiken; men alla dessa tillhopa kunna icke bilda en gymnast.
Denna bok är således mindre skrifven för de förre, än för den
sednare. Ännu har jag sjelf lika mycket att lära, ja mycket
mera, än då jag för trettio år sedan började att öfva och be

grunda gymnastik.
38. Enligt Riksens Höglofliga Ständers beslut 18�3, har

jag skrifvit en afhandling rörande min åsigt af gymnastiken och
mina erfarenheter deri. Den är dock för vidlyftig att kunna

utgifvas på min enskilda bekostnad.

*) Utg:s anm. I början af sin gymnastiska verksamhet lärer L. dock hafva
ämnat författa en lärobok, Ty till utgifvande af en dylik framleninade han en

anteckningslista tryckt 1808 j Lund på Berlingska boktryckeriet och underteck
nad »P. Hindrik Ling Akademie Fäktmästare». Möjligen afstannade företaget
i brist af antecknare under dåvarande svåra tider.
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Den summa af 2000 R:dr, som Rikets Ständer nu sed
nast behagat att utsätta för mina bemödanden är åtminstone
en hedrande admonition, för de uppoffringar, som jag gjort
af tid, helsa, bergning och snart sagt medborgelig aktning.

Som dessa medel likväl ej äro tillräckliga att utföra den

ursprungliga planen i sin helhet, hvilken nödvändigt erfordrar
ett fullständigt planchverk (ty gymnastiken såsom en ny konst
saknar ännu ett språk), så måste jag nu for tredje gången
omarbeta hela verket.

I brist af tillräckliga medel för utgifvande af ett större

verk kan det likväl på detta sätt, fast i mindre skala utgå
från Central-institutet. Vid denna omarbetning har jag sökt
att gtira framställningssättet så enkelt och generelt som möj
ligt; för att minska afhandlingens vidd och, för att minska
dess pris.

Emellertid harva de reglementen för Gymnastik och Ba

jonett-fäktning samt den Soldat-undervisning, hvilka jag på KongI.
Maj:ts befallning under tiden utgifvit, tiIJika med det Sabelhugg
nings-reglemente, *) som jag nedskrifvit, en ingripande del i
den allmänna gymnastikundervisningen ; och genom den är

således sjelfva rörelseläran till större delen utarbetad, så att

af Pedagogisk gymnastik endast återstå rörelserna i machineri,
simning och voltigering; i l\'Iilitärgymnastik återstå värjans fö

rande; och grunda sig alla dessa på hvad redan förut i de
andra ämnena blifvit stadgadt. Läsaren torde häraf finna om

jag med min ålder, sjuklighet och oaflåtliga arbetsamhet bör
anses som den der velat undgå att gälda Statens eller pre
numeranters billiga fordringar. Läggas härtill de äldre lärames
stränga tjenstgöring, de kommenderade officerarnes korta öf

ningstid, och således ytterst ansträngande arbete med dem,
forenadt med nödvändigheten att genom enskildt arbete in

bringa mede], för att dermed betäcka de nödvändiga utgifterna
vid Läroverket till extra lärare, anatomisk undervisning, böcker,
materialo. s. V., så är lätt att inse huru mycken ledighet bestås

*) Utg:s anm. Detta reglemente saknas bland handskrifterna. Deremot finnes
en ännu äldre uppsats, som utom annat äfven innehåller ,abeljö'I'ing. och 80m

nedan skall anföras bland de outgifna skrifterna.
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vid ett helt Läroverk, som af Staten endast uppbär 2000 R:dr
B:co till fyra lärares aflöning ; och hvad den Medioala och Äste:..
tiska gymnastiken angår, höra dessa icke till de ämnen, hvarmed
det åligger Central-Institutets personal att befatta sig. Att jag
upptagit äfven dessa båda, har varit ett utvidgande i gymna
stikens omfång, såsom den egenteligen bör betraktas och hand

hafvas; men att i dessa gymnastikens tvenne delar utgifva ett

fullständigt arbete fordrade en stor rikedom på planeher och

på skicklige tecknare, som sjelfva förstå det inre af de bilder,
de böra föreställa. Men hvilken eller huru många köpa väl
ett sådant arbete i vårt land? Central-Institutet har under åtta
års tid ägt en förträflig tecknare i vår utmärkta artist C. F.

Wahlbom, som med sin talang understödt de teckningar, som

jag behöft ; men han har nu egnat sig åt det stora värf, han
80m artist kommer alt utföra till konstens båtnad och till fä
derneslandets ära.
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INNEHÅLL:

Första A/delningen: Gymnastikrörelser utan stöd.
Andra A/delningen: Bajonettrörelser på helt gevärsafstånd *).

') Utg:s anm. Första g�lJgeo trycktes Soldatuudervisuingeu Ar 1838 i fick
upplaga.
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FÖRSTA AFDELNINGEN.
GYMNASTIK.

FÖRSTA KAPITLET.

Allmänna begrepp om menniskokroppens utbildande.

1 §. Gymnastikens ändamål är att rigtigt utbilda mennisko

kroppen, medelst rigtigt bestämda rörelser.
2 §. En rätt utbildad kropp äger sann styrka, d. v. s. en

jemnt fördelad kraft i alla rigtningar, och den kan således lättare
uthärda mödor, försakelser, köld och hetta, med ett ord: alla

krigets besvärligheter.
3 §. En jemnt fördelad kraft gör sinnet lätt och alla krop

pens rörelser säkra och lediga; den ger således åt krigaren helsa
och munterhet samt manlig hållning, bidrager till noggrannhet
i handgrepp, hastighet i marsch o. s. v.

4 §. Gymnastikrörelserna indelas och benämnas efter krop
pens hufvuddelar: Armar och Ben, Hufvud och Bål "), Hvar

och en af dessa delar står i fullkomligt sarnband med de öfriga
delarna. Soldaten bör således icke godtyckligt välja, eller ensi

digt öfva sig i vissa rörelser; ty då kan hans kropp icke ernå
en jemnt fördelad kraft (enI. 2 och 3 §§).

5 §. De första och lättaste rörelser göras alltid utan stöd,
d. v. s, utan biträde af sidokamrater, då hvarje karl, allena eller,
likasom i vanlig exercis, uppställd i led, enskildt utförer hvarje
rörelse. Fria språng, d. v. s. hoppning medelst bålens och be
nens förenade spänstighet, utan tillhjelp af armar och händer,
höra äfven till rörelser utan stöd.

A n m. I denna bok beskrifvas endast rörelser utan stöd, hvilka det Uigger
soldaten att med manligt allvar och noggranhet verkställa. Svärare öfningar
än de, som här förekomma, hvarken kan eller bör han pi egen hand försöka

.) Bålen innefattar axlar, bröst, rygg, mage, sidor och länder.
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utan tillsyn af en kunnig Instruktör, om äu han under mötestiderna lärt dem.
Han skulle annars lätt fli ovanor, och äfven kunna skada sig sjelf eller sins
kamrater.

6 §. Alla dessa rörelser böra utföras med fullkomligt fri
arndedrägt. hvilken icke under öfningen får hejdas. Härifrån
undantagas språrng (hoppning), då den djupt inandade luften,
så mycket som möjligt, qvarhålles i lungorna, tills språnget är

fulländadt.
7 §. Skillnaden mellan rörelserna består väsendtligen deri,

att hela kroppen, eller en viss del deraf: antingen
a) hä/ves (uppåt) eller sänkes (nedåt);
b) böjes (bakåt, framåt, till höger, till venster) eller striiclces

(uppåt) ;

c) vrides (till höger, till venster, framåt) eller föres (utåt, framåt);
d) hopslutes eller ställes (till sidan, framåt).

8 §. Alla rörelser med hufvud och bål böra ske långsamt,
äfvensom alla hälningar eller sänkninga1' med benen; och ju mera

soldatens kraft och smidighet tilltaga, förökes denna långsam
het; men armarnas böjningar och sträckningar göras toårtom

hastigare, i mån af karlens ökade skicklighet.

ANDRA KAPITLET.

Om afstårnd och ställningar vid gymnastiköjningarna.
9 §. Första uppställningen i led sker enligt exercis-regle

mentet, men med fötterna i rät vinkel, sch kroppen mera ledig
än under gevär. Detta kallas grundställning. Sedan åndras
såväl afstånd som ställning, alltsom gymnastikröreJserna fordra.
Afståndet mellan hvarje karl blir då en arms längd, hvilket
kallas helt a/stånd.

10 §. Helt afstånd intages, derigenom att karlen med ut

sträckta fingerspetsar berör axeln af sidokamraten åt rättnings
sidan, och flyttar sig i ledet, tills den upplyftade armen blir rak,
(se teckn. n:o 4, bokst. b). Då större utrymme erfordras för
rörelserna, kan detta vinnas derigenom att ledet intager flank

ställning (med .eller utan föregående Iuckbetäckning).
An m, Vid alla rörelser, som icke utföras i ilankställning, rigtas ansigte

och ögon llt fronten; men vid afstånds-rättningen, vrides hufvudet lit rigtnings
punkten, enligt exercis-reglementet.
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Il §. Ingen rörelse kan göras rätt, om karlen icke förut
sätter sin kropp i rigtig ställning, hvartill ofta fordras att grund
ställningen förändras. Den ställning, som då intages, kallas ut

gångsställning för rörelsen, och bör noga bibehållas under hela
rörelsen, om dess verkan skall bli fullkomlig.

12 §. Vid utgångsställning är i anseende till fötterna att

anmärka: deras olika ställning till och deras afstånd från hvar
andra.

13 §. Fötternas ställning till hvarandra är tvefaldig: an

tingen rätvinklig, med klack vid klack (se teckn. n:o 1, bokst.

a), eller också sluten, d. v, s. med fötternas insidor tätt slutna
till hvarandra ifrån klack till tå (se teckn. n:o 2, bokst. a).
Denna fötternas slutning sker genom vridning på klackarna inåt,
med något upplyftade tår. Återgången derifrån till rätvinklig
ställning sker med samma rörelse utåt.

14 §. Om afståndet mellan fötterna skall förändras från
någon af dessa ställningar (den rätvinkliga eller den slutna),
sker deras flyttning antingen framåt eller åt sidan, och alltid
i den rigtning, de förut innehade.

15 §. Vid afståndets förändring framåt åtskiljas fötterna.

antingen två gånger sin längd hvarvid kroppstyngden faller mellan
dem båda (se teekn. n:o I, och n:o 2, bokst. b), eller också tre

gånger sin längd, hvilket kallas helt afstånd, då den framflyttade
foten med böjdt knä emottager kroppstyngden (se teckn. n:o 1,
och n:o 2, bokst. c).

A n m. Dessa fotflyttningar kunna äfven göras sedan ledet genom kallt
häger (venster) om intagit halfrät vändning mot fronten.

16 §. När afståndet mellan fötterna tages åt sidan, flyttas
först venster fot en gång sin längd till venster, och strax derpå
höger fot lika långt till höger, allt med den rigtning, som fötterna
förut hade (se teckn. n:r 3, bokst. b, c). Kroppstyngden faller
då mellan dem båda.

17 §. Fötternas olika ställningar bestämma alla fristående
rörelsers rigtning; men armarnas olika ställningar bestämma
dessa rörelsers kraft. För att mera samla bålens styrka, under
dess eller fötternas rörelser, fatta båda händer (med fullt grepp)
med tummarna bakom och de öfriga fingrarna framom höftbe-
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nens öfre kant; armbågarne, krökta, hållas rakt utåt sidorna,
utan att axlarnas ställning förändras. Detta kallas Böft/äste
(se teckn. n:r 7, bokst. a). Om i dess ställe armarna sträckas

uppåt (se teckn. n:r 5, bokst. c), ökes ännu mera rörelsens kraft.

18 §. Utgångsställningar för rörelserna äro således:

a) med fötterna i rätvinklig eller i sluten ställning, eller med
ena foten framåt eller också helt framåt ställd, eller båda

fötterna till sidan ställda;
b) med armarna som höftfäste, eller en af dem, eller också båda

uppåt sträckta;
c) med fötter och armar gemensamt intagande någon af berörde

ställningar. *)
19 §. Då Soldaten användt någon utgångsställning, hvari

en fot eller arm varit olika med grundställningen, bör samma

rörelse förnyas med samma utgångsställning för den andra foten
eller armen. Härtill användes ombyte af fot eller arm.

20 §. När en fot flyttas, bör det ske utan släpning mot

marken, och när den återställes till den andra, bör det ske med
ett kort ställningssteg.

TREDJE KAPITLET.

Om rörelser på ett led och utan stöd.

21 §. Armarnas och benens rörelser ske vanligen i tva

tempo, men händernas och fötternas allmännast i ett.

Armrörelser.

22 §. Armarnas rörelser bestå i böjning eller sträckning.
23 §. Deras böjning har antingen lodrät eller vågrät ställ

ning. I den förra äro armbågarna slutna till sidan, och hän
derna lediga, med flatsidan tätt vid axlarna och med något inåt

böjda fingrar t; i den vågräta ställningen hållas armbågar och
händer i jemnhöjd med axlarna, så att fingerspetsarna beröra

*) Anm. Vid gymnastikrörelser, som i följd efter hvarandra gö'ras i olika

rigtningar, eller med olika kroppsdelar, kan dessutom den första rörelsen anses

lom utgångsställning till den aista,
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hvarandra, och £latsidan af banden vändes nedåt (t teckn. n:r

5, bokst. a).
24. §. Armarnas sträckning sker på fier« olika sätt, an

tingen uppåt, nedåt, framåt, bakåt eller utåt sidorna (se teckn,
n:r 5, bokst. b, c, d).

25 §. Då armarna äro sträckta uppåt, hållas de i lodrät

ställning tätt vid öronen, och skola så bibehållas, om än bål
och fötter ändra ställning. Äro armarna sträckta framåt, eller

utåt, skola de vara i vågrät ställning, d. v. s. armbågar och
händer i lika höjd med axlarna.

26 §. Från grundställningen, d. v, s. med armarna hän

gande vid sidan (se 9 §.) blir första armrörelsen lodrät, d. v. s.

böjning uppåt (se 23 §.), och derifrån utgå armarnas olika sträck

ningar (se 24 §.). Dessa rörelser ske dels särskildt, då karlen
efter hvarje sträckning återgår till lodrät armböjning, och der
efter sträckning nedåt; dels tillsammans, då soldaten antingen
flera gånger förnyar en och samma armsträckning eller också
afvexlar den åt olika håll, och armarna, efter hvarje sådan sträck

ning, endast återtaga sin lodräta böjning, men icke grundställ
ningen, förr än vid sista tempo af denna sammansättning. Af
venledes kunna nämnde sträckningar användas skiftesvis,' sålunda

att, sedan båda armarna blifvit böjda, deras sträckningsker på
samma gång, men i olika rigtningal' (en arm uppåt eller framåt
eller bakåt, den andra utåt eller bakåt eller nedåt o. s. v.),

27 §. Händernas ställning vid armsträckning är dels med

flatsidorna mot hnarandra, dels medflatsidorna nedåt. Den förra
tillhör alla armsträckningar, uppåt, nedåt, framåt eller bakåt,
hvari afståndet mellan händerna är lika med axlarnas bredd,
den sednare tillhör armsträckningar utåt: Vid båda dessa ställ

ningar böra tummen och öfriga fingrar vara raka och tillhopa
slutna.

28 §. Handledernas styrka och ledighet förökas, om karlen

gör slag med händerna, antingen i vågrät rigtning (inåt och

utåt), eller i lodrät rigtning nedåt. I båda fallen böra armarna

före slaget vara i höjd med axlarna, naturligt uträtade, men

icke styfva, och fingrarna raka. Slaget verkställes medelst en

halfcirkelformig rörelse i armbåge och handled. När detta göres
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inåt eller utåt, böjes handleden så, att fingerspetsarna komma

uppåt, och skall, vid fullbordadt slag inåt fiathanden vara vänd

upp, men vid fullbordadt slag utåt, vänd ned; göres deremot

slaget nedåt, blir så väl armbågens sorn handledens böjning
starkare, och handen vrides så att lillfingret kommer uppåt,
hvarefter den, med tummen uppåt och lil?fingret nedåt, fulländar

slaget. Dessa ölningar kunna, likasom armsträckningar afvexlas
8ärskildt och tillsamman (se teckn, n:r 6).

Benr år el e er,

29 §. Den enklaste benrörelse är att på tå häfva kroppen
uppåt, hvilket kan ske från alla utgångsställningar i fötterna.
Den göres först med höftfåste; men då detta säkert. kan ut

föras, med armar uppåt sträckta.

30 §. Båda knänas böjning göres från häfning på tå, an

tingen från grundställningen eller med fötterna ställda till sidan
samt med höftfäste eller uppsträckta armar (se teckn. n:r 7,
bokst. d, c).

31 § Efter fotfiyttning framåt samt höftfäste kan böjning
ske af främre eller bakre benet, hviJket då mottager kropps
tyngden; i förra fallet med foten helt framåt ställd och hufvud,
bål samt bakre benet i rät linie ; och i sednare fallet med foten
endast framåt ställd, samt hufvud och bål lodrätt öfver bakre
benet.

32 §. Ena knäets böjning uppåt sker med höftfäste. Låret
blir dervid vågrätt och benet lodrätt mot markon samt vristen
sträckt (se teckn. n:r 8). Med benet i denna ställning kan
knäet antingen föras utåt sidan, så att låret kommer i ledet,
under det att axlar och höfter förblifva orörliga; eller ock föras

långsamt bakåt, hvarvid knäet och foten isamma rigtning ut

sträckas, så att de komma så högt som möjligt från marken

(teckn. n:r 9).
33 §. Bålen är alltid lodrät, när karlen stående eller med

häfning på tå böjer båda knäna. Men den lutar framåt, när blott
det ena knäet böjes och dubbelt afstånd är mellan fötterna.
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Hufvudrörelse'l'.
34 §. Hufvudets rÖ1'elser bero egentligen af halsen och äro

af tvenne slag: böjningar och 'I..'ridningar. Böjningar göras antingen
åt höger eller venster, samt framåt eller bakåt; vridningar göras
åt höger eller venster. Böjning och vridning kunna äfven för

enas i samma rörelse.

Bålens 'rörelser.

35. Ben och höfter hållas, så mycket möjligt är, orubb

lige vid alla rörelser med bålen; Höftfäste bör derföre brukas
vid bålens vridningar, äfvensom vid dess böjningar, till dess sä

kerhet i dessa rörelser är vunnen, då de kunna göras med ut

sträckta armar.

36 §. Bålens rörelser bestå, likasom hufvudets, i böjninga'l'
och vridningar, hvilka skiljas i synnerhet derigenom, att (ucla')'
och höfter under bålens böjning hafva samma rigtning med ledet;
men under vridning fÖ1'bl�fva blott höftet'na i Ledet, och axlarna

föras snedt emot detsamma.

37 §. Bålen böjes [ramå: eller bakåt, så väl med höftfäste

som med' uppsträckta armar (se teckn. n.r 10, bokst. a, b),
från fötterna uti rätvinklig eller sluten ställning; från fötterna

till sidan ställda, eller från slutna fötter med ena foten framåt
ställd. Bålens rörelser ske mycket långsamt och armarna hållas

orubbliga enligt utgångsställningen. Den högsta böjningen är,
då kroppen (samt armarna) kommit i rät vinkel till benen; men

om framåtböjning göres med nedlutadt hufvud, sänkas finger
spetsarna ned till marken och ansigtet nära knäna (teckn. n.r

Il, bokst. a, b).
Om, vid bakåtböjning, den ena foten är framåt ställd (teckn.

10, bokst. c), får det bakre knäet något böjas; och båda knäna,
om fötterna blifvit ställda till sidan. Soldaten. återgår sedan
till utgångsställningen lika långsamt och jemnt, 80m böjningen
skett.

38 §. Bålens Sidobäjningar ske med slutna fötter, eller med

slutna fötter och ena foten framåt ställd. Armen, som är på
den sidan, hvaråt böjning sker, bör följa utsidan af låret, så
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att axlarna icke förlora sin ställning i ledet; knäna hållas styfva.
Skall rörelsens kraft förökas, bör den armen sträckas uppåt,
eller den foten ställas framåt, som icke tillhör den sidan hvaråt

böjning skall göras (teckn. n:r 12, bokst. a, b).
39 §. Bålen vrides till höger eller till venster från slutna

fötter, eller från slutna fötter och ena foten framåt. ställd, samt

från fötterna till sida ställda. Dessa vridningar göras alltid
med höftfäste.

40 §. Bålens vridning ocl, böjning kunna äfven förenas,
då först vridning verkställes enI. 39 §. och sedan böjning, enI.
37 §. Härvid användas de uti nämnde §§ angifna utgångsställ
ningar, och erinras, att böjningen då sker i den rigtning kroppen
fått förmedelst vridningen.

Språng.
41 §. Språng göras så väl i höjd, längd eller djup, som

längd och höjd, eller i längd och djup tillsammans.
42 §. Språng göras med a) satts, d. v. s. ett hastigt sam

lande af kroppens gemensama kraft i båloch ben mot marken;
b) fÖl:flyttning, d. v. s. kroppens framskridande medelst den fart,
sattsen ger, och c) nedsptrång, d. v. s. kroppens nedsänkning mot

det ställe, der språnget skall upphöra.
43 §. Satts tages antingen med båda fötterna på en gång

(jemnfota), eller först med ena foten och strax derefter med den
andra. Förflyttningen sker med något framlutad kropp, böjda
knän och klackarna tillhopa. Nedsprånget sker alltid jemnfota
och med lodrät kropp, sträckta vrister, samt böjda knän och

lediga höfter; ju längre eller djupare ett språng är, desto mer

böra knäna böjas, likväl icke mer än tills de komma i rät vinkel.
44 §. För att öka språngets kraft, brukas äfven anlopp,

fem högst femton alnar ifrån det ställe der sattsen tages; anloppet
göres med något framlutad kropp och korta, samlade steg, hvilka
i början äro saktare, men hastigheten ökas jemnt, ju närmare

soldaten hinner målet, på hvilket hans öga jemnt bör rigtas.
A n m. Som olyckor af bråck, ledvricknlngar, ID· m. lätt kunna uppstä vid

språng, så måste soldaten 'Ytterst noga göra dem, och först väl öfva sig i satts
och nedsprång pil följande sätt.

45 §. Första öfningen till satts är, att soldaten med föt-
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terna i rät vinkel först häfver sig på tå, derefter böjer och sedan
utsträcker knäna, samt slutligen åter nedsänker sig på klackarna

(se 29 och 30 §§) med den skillnad, att detta verkställes med

yttersta hastighet och spänstighet i hela kroppen.
46 §. .Afven bör soldaten slutligen lära att med gevär i

hand springa a) öfver diken, hvarvid geväret bör fattas vid
nedre bandet, föras något framåt vid språnget, och ryckas till
baka vid sidan, då nedsprång sker ; b) ö fv e r vallar eller branta

sluttningar, hvarvid kroppen bör luta starkt framåt och geväret,
fattadt vid nedre bandet, framföras med nästan rak arm; stegen
korta och ytterst hastiga, om branten är stark ; c) u t fö r e vallar
eller branta sluttningar, hvarvid geväret föres bakåt, så att

handen hvilar mot höftbenets bakre kant; kroppen något bakåt

lutad, stegen utföre korta och hastiga, allt i förhållande till slutt

ningen.

FJERDE KAPITLET.

Kommando-ord, med hänvisning såväl till bifogade
teckningar, sam till föregående §§.

47 §. Kommando-orden, hvilka såsom vanligt delas i ly
strin[js och verkställighetsord, bestämma a) den ställning sol

daten bör intaga, förrän rörelsen börjar. d. v. s. utgångsställnin
gen ; b) sjelfva rörelsens rigtning, början och slut (se vidare 7 §).

A n m. Om en och samma rörelse skall förnyas, upprepas anyo de kom

mando-ord, 80m höra dertill. Skall deremot en annan rörelse med olika ut

gångsställning göras, kommenderas: Ställning! Skall rörelsen afbrytas, kommen
deras: Still!

.

48 §. Då afståndet skall ändras kommenderas: Helt af-
stånd! Höger (Venster, Midtåt) rätta-er! Ställnin[j (se teckn.
n:r 4 samt 10 §).

49 §. Då fötternas ställnin[j skall ändras, kommenderas

antingen : a) Fötter-slut! eller b) Höger (Venster) fot framåt
(Helt framåt)-ställ! eller c) Fötter till sida-ställ! (se teck

ningarne n:r 1, 2 och 3). När fötterna skola återtaga utgångs
ställningen, kommenderas: antingen A) Fötter-ut! eller B) HÖ[jer
(Venster) fot tillbaka·-ställ! eller C) Fötter tillsamman - ställ !
eller D) Ställnin[j!

A n m. Rörelserna b och c verkställas sl!. väl fran grundställningen 80m

från Fötter-slut!
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50 §. När ombyte skall ske med fötterna, kommenderas:
PötteT byt om-ställl två tempo.

A n m. Fel vid fötternas flyttningar äro: att de a) släpa mot marken, eller
b) förlora den räta vinkel, da de skola vara rätvinkliga, eller c) ej intaga räta
linien, då de från sluten ställning sättas framom hvarandra.

51 §. Skall soldaten intaga ställning, enl. 17 §, kommen-
deras: HäfteT-läst! satut till återtagande af grundställningen
kommenderas: Ställningl,

52 §. Vid första armrörelsen (se 26 § och teckn. n:r 5)
kommenderas: Armar uppåt--böj l ett tempo; och då grundställ
ningen skall återtagas: ArmaT nedåt-8t1'äck l eller Ställning l

53 §. Ifrån Armm' uppåt-böj! utgå armarnas olika sträck

ningar, och dertill kommenderas: ATmar uppåt (framåt, bakåt,
utåt)-8tTäck l För att återtaga grundställning, kommenderas:
Armar nedåt-st'l'äck! eller Ställning! Men om armarna skola

utföras ifrån vågrät ,ställning, kommenderas först: Arma'l' fram..

jÖ'l'-böj loch sedan: Utåt--sM'äck l (se teckn. n.r 5, bokst. d).
54 §. Skola armarna skiftesvis sträckas i olika rigtningar,

kommenderas för att intaga utgångsställning: Höge'l' arm uppåt
(ittåt, f'l'amåt)-, Venste'l' arm jmmåt (uppåt, utåt)-sträck! och
för sjelfva ombytet kommenderas: Armar byt om-st'l'äck! två

tempo (se 26 och 27 §§) Ställning!
55 §. Till slag med händerna kommenderas ifrån framåt

(utåt) sträckta armar: a) Händer inåt (utåtJ-slål-Ställningl
eller: b) Händer in (ut) nedåt-slå!-Ställning! eller c) från
ena armen framåt och den andra utåt sträckt: Höger (Venster)
arm inåt (utåt) - Venster (Höger) arm utåt (inåt)-slå!
Ställning! Armar byt om-slå l (se 28 § och teckn. n:r 6).

1 A Il m. Dessa rörelser böra flitigt öfvas af kavallerister, och förenas då
med samtidig vridning i bålen, ifrh fötterna slutna och till sidan ställde,

2 A n m. De fel, som soldaten vid armrörelser vanligast begår, äro: att
hakan skjutes framåt, att kroppen icke hålles orörlig, utan lutar åt det håll
rörelsen sker; att axlarna icke hållas nog tillhaka och nedåt dragna; att arm

bågarna icke slutas tätt till lifvet, då sådant fordras, eller vid uppåtsträckning
icke bibehålla sin lodräta ställning längs med öronen; att hänilerna för mycket
åtskiljas, och fingrarna, särdeles tummen, spärra ut, i stället för att vara slutna;
samt att öfverarmen är ostadig vid slagen med händerna.

56 §. Till de i 29 § beskrifna ben'l'örelse'l' kommenderas
först utgångsställningen och sedan: På tå-häf! Nedåt-sänk!

57 §. När soldaten skall böja båda knäna, kommenderas
först utgångsställningen med armarna och derefter: På tå-häfl
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Knäna-böj! Uppåt-sträck! - Ställning ! (se teckn. n:r 7
samt 30 §).

A n m. Fel : att soldaten icke har jemnlika spänning i ben, b�l, hals och
armar; att klackarna äro för mycket sänkta och knäna för litet utböjda , samt
att hakan skjutes fram, eller sätet tillbaka, sli att kroppen Jutar framlit.

58 §. Skall böjning ske på det ena eller andra benet, göres
det med höftfäste. och endera foten framåt eller helt framåt
ställd, hvarefter kommenderas: ilöger (Venste1') knä-böj! Uppåt
=-stråok] Ställning ! (se 31 §).

A n m. För att ännu mera öfva kroppen i jemnvigt, sker samma rörelse
från slutna fötter, med ena foten helt ft'amåt ställd. Fel äro vid främre knäets
böjning, att dess klack icke nog häfves, och att knäet icke hålles isamma rigt
ning som foten; att bakre sidan ej hålles ilinie med bakre benet; samt att
bakre knäet krökes, eller dess klack lyftes från marken, så, att kroppen icke
nog lutar öfver främre knä.et. Fel vid bakre knäets böjning äro; att detta knä
icke nog utföres i att kroppen ej är lodrät öfver bakre benet, och att främre
knäet för mycket uträtas.

59 §. Då ena knäet enligt. 32 §. skall upplyftas, göres det
från höftfäste. hvarefter kommenderas: Höger (Venster) knä upp
åt-böj! (se teckn. n:r 8). Då det andra benet skall verkställa
rörelsen kommenderas: Fötter bytom-ställ! och då rörelsen skall

upphöra kommenderas: Fot nedåt-ställ! eller Ställning!
60 §. Knäets ut/örning till sidan (se 32 §) sker med höft

fäste ifrån: Höger (Venste1') knä uppåt-böj loch kommenderas:
Knä utåt-fö1'! Knä framåt-för! Ställning!

A u m. Fel j att öfverlifvet lutar antingen baHt eller åt den sidan, p£ hvars
ben soldaten står, eller att nämnde ben böjes. eller att det uppböjda knäet sänkes
under sin bestämda vinkel, eller att dess vrist icke sträckes (se 32 §).

61 §. Skall knäet sträckas bakåt, göres det äfven med
höftfäste och knäet uppåt böjdt, på kom :-orden: Knä bakåt
sträck! Knä uppåt-böj! Ställning! (se teekn. n:r 9 samt 32 §).

A n Dl. Fel: att soldaten icke nog starkt trycker tumgreppet vid höftfästet ;
att det tillbakaförda knäet krökes, för att få foten högre upp, eller kropp och
haka framskjuta, och det stående benet böjes, eller kroppen vacklar.

62 §. Till hufvudets böjningar kommenderas: Hufvudframåt
(bakåt) eller Hufvud till höger (venster)-böj! samt derefter:

Uppåt sl1'äck! Till hufvudets vridningar kommenderas: Hufuud
till höger (venster)-vrid! Framåt-vrid! (se 34 §).

A n m. Dessa rörelser sammansättas enl. 34 §, och Iel dervid äro, att ha
kan framskjutes att soldaten icke håller båloch axlar stilla; att rörelsen icke
sker Dog långsamt, eller vridningen upphör, förrän ögat kommit i rät liuie till
motsvarande axelled.

63 §. Vid bålens böjning, sedan utgångsställning är inta

gen, enl. 37 och 38 §§, kommenderas: Bakåt (Framåt, Till M-
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ge'r, Till venster)-böj! Uppåt-sträck! Ställning! (se teckn. n:r

10, Il och 12). Vid bålens vridning, sedan utgångsställning
är intagen, kommenderas: Till höge'r (venster)-vrid! Framåt
-vrid! Ställning!

A n m. Om armarnas eller fötternas ställning skall afverla vid bålens böj
ning eller vridning, begagnas först de korar-ord, som antyda dessa ändringar och
hvilka finnas i 53 och 55 �§.

Skall framåtböjning göras med ll€dlutadt hufvud, kommen-
deras: Hufoud nedåt! Framåt-böj!

64 §. Skall bålens vridning förenas med böjning, kommen
deras: först den utgångsställning, hvarifrån rörelsen skall ske

(se 40 §) och sedan kommenderas: Till höger (oenster)-vrid!
Bakåt (Framåt)-böj! Uppåt-sträck! Framåt-vrid! Ställning!

A n m, De vanligaste fel vid bålens rörelser äro: att hnfvudet icke �tföljer
MIens ställning; att knäet, ditlit sidoböjning sker, icke hålles rakt, eller att foten

på motsatta sidan lyf_tes frlin marken; att handen at böjningssidan icke följer
låret , samt att axlarna höjas uppåt halsen, eller skuldrorna utskjutas.
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ANDRA AFDELNINGEN.
BAJONETTFÅKTNING.

FÖRSTA KAPITLET.

Allmänna begrepp om bajonettstriden.
] §. Bajonettstrid förekommer så väl under anfall i massa

som i epridd ordning, eller vid enskild sammanträffning med en

fiendtlig vedett, blänkare m. m.

2 §. Soldaten bör härvid söka att med bajonetten: a) ned

lägga eller förjaga fienden, b) försvara sig sjelf och, om möjligt
är, äfven sin kamrat.

3 §. För detta ändamål bör soldaten lära sig, att under

bajonettfäktning rigtigt föra kropp och vapen, ty vapnet föres
endast förmedelst kroppen, och denne skyddas endast genom
vapnet.

4 §. Den rättaste ställning fär kroppen är : a) den, som

gifver soldaten, den största hastighet, säkerhet och uthållning att

röra sig med vapen och packning, såväl på ojemn som jemn
mark, på ringare eller på större utrymme; b) den, hvarvid sol
daten vänder den minsta del af kroppen emot fienden, så att

han betäckes af sitt vapen, och så att fiendens stötar eller hugg
lättast a{böjas, eller af sig sjelfva förfela.

5 §. Den rättaste ställning i vapnet är: a) då det så litet
som möjligt, uttröttar soldaten ; b) då det alltid ligger närmast
till för soldaten, att både angripa sin fiende, och att försvara

sig sjelf; c) då pipa och lås på soldatens gevär alltid äro skyd
dade för fiendens angrepp.

6 §. Således måste soldaten, om han skall rätt föra sitt

vapen, så väl med detta som med sin kropp intaga en viss

ställning, som uppfyller de uti 4 och 5 §§. bestämda villkor.
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Denna ställning kallas Gard, (d. v. s. betäckning) och alla sol
datens rörelser med kropp och vapen böra utgå derifrån.

7 §. Soldaten bör icke allenast angripa sin fiende, utan

äfven fintligt afleda hans angrepp. Det förra sker' med ba

jonettspetsen, och kallas stöt *), det sednare sker med geväret
och kallas Afböjning.

S §. Soldaten bör söka att komma fienden så nära, att

hans stötar hafva full verkan, men derjemte bör han söka att,
under trängsel, kunna ledigt röra sitt vapen. Detta verkställes

genom marscl: framåt eller tillbaka.

ANDRA KAPITLET.

Om ställningar och rörelser med Kroppen.
Gards tältning.

9 §. Då soldaten i gardställning bär geväret till höger
om sig, bör »enster fot, höft och axel vändas mot fienden, och
detta kallas höger gard. Bäres geväret till venster, bör höger
fot, höft och axel vändas mot honom, och detta kallas »enster gard.

10 §. Uti gardställning bör afståndet mellan soldatens föt
ter vara lika med axlarnas bredd, som vanligtvis är två gånger
fotens längd. Häl bör hållas midt för häl; men så, att fötterna
alltid äro i rät vinkel d. v. s., att den ena fotens tår ställas
rakt mot fienden, och denna kallas främre foten. Den andra foten
ställes tvärs bakom, på förenämnde afstånd, och kallas bakre foten.

Il §. Knäna måste alltid väl böjas, dock så att bakre
knäet är dubbelt mer böjdt än det främre, så att soldaten utan

att vackla med kroppen alltid kan ledigt lyfta främre foten ett

par tum från marken, och dervid göra Appell, d. v. s. ett eller
två korta slag. Det högra knät föres alltid utåt böger, det
venstra åt venster, utan att fötterna vridas ur den ställning, som

de böra hafva, enligt föregående §. Bröstets hela bredd vändes

aldrig mot fienden; af bålen vändes endast den ena sidan åt ho

nom, den andra förblifver bortvriden ; kroppstyngden uppå bakre
benet; axlarna sänkta och väl tillbaka-dragna, så att bröstet

*) Gevärskolfven fB.r aldrig brukas till slag"; men väl till stöt. Likväl hör
icke detta till de rörelser, som här skola beskrifvas.
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hvälfves fram; hufvud och hals lodräta med bålen; de få icke
luta framåt, bakåt eller åt någondera sidan. Ansigtet fullt vändt
mot fienden och ögonen seen de rätt fram; uppmärksamheten fä
stad på fiendens ögon och rörelser.

12 §. För att intaga denna ställning göres först halft höger
om enl, exercisregl:t, men hufvudet bibehålles vändt mot fronten
fötterna i rät vinkel, hvarefter den främre foten framställes,
enl. det afstånd, som 10 § bestämmer; knäna böjas och kropps
tyngden öfverflyttas på bakre benet, enI. Il §.

Soldatens a/stånd till fienden beror af geväret och af ut

rymmet. Då soldaten från vanlig gardställning kan med fram
sträckt gevär, utan att bel�öfva flytta sig, stöta sin fiende i

bröstet, kallas det helt gevärsafstånd, och vanligen innehafves
det då bådas gevär korsa hvarandra nära bajonettvinkeln. För
kortadt gevärsafstånd kallas åter det, då soldaten är så nära

fienden, att han icke kan begagna sitt gevär i hela dess längd.
Rörelser på kortare gevärsafstånd förekomma icke i denna bok.

Ma'1'sch.

13 §. Soldatens afstånd från fienden ändras genom Marsch

framåt eller tillbaka, antingen i ett eller i två tempo. Det förra
kallas halfmarsch, hvarvid endast en fot flyttas. Det sednare

kallas helmarsch, (d. v. s. två halfmarscher följande på hvarandra);
hvarvid först den ena och sedan den andra foten flyttas; men

i båda' fallen förblifva hufvud och bål såsom i gardställningen
(se 11 §.) oaktadt kroppstyngden öfverfiyttas från det ena benet

på det andra.
14 §. I halfmarscb. framåt, från gardställning blifver den

främ1'e foten stillastående rakt mot fienden och mottager kropps
tyngden, den bakre flyttas tre tum från insidan af den stillastående
foten samt vid pass sex tum framom och i halfrät vinkel mot den
samma. Knäna nästan raka. l halfmarsch. tillbaka från gard
ställning flyttas deremot främre foten med nämnde a/stånd till..

baka och i halfrät vinkel mot den stillastående.
15 §. För att från halfmarscli framåt återgå till gard

ställning, flyttas den framåt ställda foten åter tillbaka. Ifrån
39Lin.g. 111.
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halfmarsch tillbaka flyttas den bakåt ställda foten framåt igen
på sitt förra ställe, och iakttages noga att, då foten nedsättes,
böjas knäna enl. Il §.

16 §. I helmarsch framåt (tillbaka) är första tempo lika
med haltmarsch framåt (tillbaka); i andra tempo intages gard
ställning framåt eller tillbaka enI. 10 och Il §§.

17 §. Skall gardställning förändras åt motsatt sida, sker
det antingen : a) framåt· då den bakre foten flyttas nära förbi
och två fotlängder framom den främre, på hvars klack göres en

fjerdedels cirkels vridning utåt ; b) tillbaka, då främre foten föres
nära förbi och två fotlängder bakom den andra foten, på hvars
klack göres en fjerdedels cirkels vridning inåt.

18 §. Gardställning förändras äfven genom ombyte af front,
medelst en fjerdedels cirkels vridning på båda klackarna åt höge'}'
från höger gard, och åt veneter från venster gard.

19 §. Armwl"nas ställning är, äfvensom benens olika. Den

främre öfverarmen är alltid tätt sluten till lifvet i gardställning,
afböjningar och gardombyten. Den bakre öfverarmen är det äf
ven i hög stöt, men föres ut från kroppen i låg stöt och i låg
afböjning. Vid gevärets framförande till stöt får den [rärnre
armbågen ej uträtas mer, än att den har sin naturliga krökning,
liksom då den hänger ledig ned vid sidan; den bakre armbågen
är, vid gevärets framförande till stöt, alltid i rät vinkel.

20 §. Hämdemas ställning är äfven olika. Den främre
handen, som bär geväret och kallas bårhand. hal' alltid sina

naglar uppåt vända på den sidan af geväret, som icke jigger
mot soldatens kropp (yttre sidan). Den bakre handen, som styr
gevärets rörelser och derföre kallas styrhand, ändrar sitt läge
efter de rörelser, som med vapnet skola utföras; men får i de

rörelser, 80m i denna bok komma att beskrifvas, aldrig föras

högre än axeln. Dess ställning är antingen med fingerspetsarna
uppåt vända på den sidan af geväret, som ligger vid höften

(inre sidan), eller också vändas dess naglar nedåt samt kno

garna vågrätt uppåt. Likasorn bärhanden och styrhanden vända
sina fingerspetsar motsatt till hvarandra, så äro äfven deras hand
leder motsatta i sina böjningar, d. v. s. när bärbandens är till

bakaböjd, är styrhandens rak, och tvärtom.
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TREDJE KAPITLET.

Om ställningar och rörelser med geväret.

21 §. Alla rörelser med geväret böra ske liktidigt (i sam

ma tempo) med kroppens, då geväret brukas till stöt eller af

böjning, antingen på stället eller under marsch, framåt eller

tillbaka; och om handen har blott ett tempo att göra, men

fötterna två, bör alltid handens rurelser inträffa med fotens sista

tempo; hafva fötterna deremot ett och händerna två tempo, så
skall fotens inträffa med händernas sieta tempo.

22 §. Geväret hvilar alltid ledigt i främre handen (bär
handen), som vid nedra bandet bär detsamma. Den bakre han
den (styrhanden) styr alla gevärets rörelser; (se 20 §.) men båda
händerna föra geväret på samma gång rakt mot fiendens bröst
när stöt göres, och utåt sidan då a/böjning göres.

23 §. Bä'l'handens fingrar och tumme slutas om gevärs
pipan, men så att geväret kan ledigt vridas i handen med pipan
inåt eller utåt. StYfJ'handens fingrar deremot fatta stadigt om

det runda af stocken. Bådas handleder böra vara böjliga.
24 §. Gevärets läge är antingen sluttande eller vågrätt.

Det jÖ'l'ra tillhör gardställning, och afböjningar; det sednare till
hölj' stötar. Vid största sluttningen nedåt är spetsen i höjd med

fiendens höft; vid största sluttningen uppåt, i höjd med hans

öga; i förra fallet är kolfven i höjd med egen axel, och i sed
nare fallet nedom höften. Högre eller lägre får aldrig spets eller
kolf föras mot en lika beväpnad fiende till fots, som på helt ge
värsafstånd står i lika höjd med soldaten.

A n Dl. Härvid undantages dll. gardställning ombytes, eller dll. soldaten skall
hvila gevär. Koltven i det förra fallet, och spetsen i det sednare, sänkes dju
pare ned, men dessa båda ställningar höra icke till någo] egentligt bestämdt
angrepp eller försvar.

25 §. Gevärspipan vändes antingen uppåt (i gardställning,
och hög stöt) eller inåt mot soldatens kropp (vid afböjningar
och låg stöt.)

26 §. Soldaten har trenne särskilda handgrepp att lära, då.
han börjar bruka geväret till bajonettf'äktning:
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a) Att afväga dess rätta tyngd i bärhanden, sålunda att det

af bakre handen flyttas till dess, att det får den uppåt slut
tande ställning, hvarom i 24 §. är nämndt. Sedan styrhan
den åter fattat kolfven, 80m hålles sluten vid höften, så att

tummen berör den tre tum nedom främre höftbenskanten,
har geväret intagit den ställning, som kallas gard.

b) Att med styrhanden vrida gevärspipan inåt och utåt samt

åter uppåt, utan att någondera handen ändrar fattning eller
höjd.

c) Att medelst styrhandens höjning och sänkning bryta gevärs
kolfven uppåt, så att armbågen kornmer i höjd med axeln;
eller nedåt, så att armbågen blir nästan rak, allt utan att

förändra främre armbågens vinkel eller gevärspipans vänd

ning uppåt.

Stötar.

27 §. Stötar äro höga eller låga och ske med bajonett
spetsen, framsträckt rakt mot den delen af bröstet, som fienden
vänder fram.

28 §.
I hög stöt, I I låg stöt,

a) har styrhand sin tumme upp'a) hålles styrhand så, att dess
och lillfingret ned, samt i höjd/utsida är i vågrät ställning uppåt
med bröstvårtan; [vänd, samt i höjd med axeln.

b) är bakre a�mbågen tätt slu-'I' b) är bakre armbågen lyft u,tåt
ten vid kroppen, och underarmen, samt i höjd med axeln, och un

sluten till kolfven, �rycker ge-'iderarmen betäcker gevärskolfven.
väret till kroppen.
Båda armarna framsträcka stöten i l tempo, den bakre arm

bågen förblifver i rät vinkel, och den främre blott så mycket
uträtad, som då han hänger fri ned vid sidan (se 19 §.).

Afböjningar.
29 §. Afböjningar äro äfven Mga eller låga. De göra!

åt sidan medelst gevärets vridning, så att laddstocken ligger an

IUot fiendens vapen.
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30 §. Både vid hög och låg a/böjning föras begge händerna.
åt utsidan af kroppen och styrhandens naglar vridas nedåt. Ge ...

väret vrides uti främre handen.
31 §.

I Mg afböjning, 1 låg a/böjning,
a) är bajonettspetsen rigtadt mot a) är bajonettspetsen i höjd med
fiendens venstra öga, och. styr- fiendens höft och styrhanden i
handen i jemnhöjd med höft- höjd med axelvecket ;
leden, liksom i gardställning; b) göres afböjningen bågformigt,
b) göres afböjningen rakt utåt, så att bajonetten och öfre ge
medelst laddstockens tryckning värsbandet svängas öfver flen
mot fiendens vapen; främre hand- dens vapen och korsa detsamma,
leden förbli/ver alldeles rak; menjför att upp/ånga och föra det
den bakre är starkt tillbakaböjd. åt motsatt sida.

32 §. Om soldaten gör blott en enda stöt eller afböjning,
kallas det enkel rörelse; men om han gör två eller flera olika
enkla rörelser, utan att intaga gardställning emellan dem, då
kallas rörelserna sammansatta.

33 §. Likasom båda armarna i ett tempo drifva geväret
framåt till stöt, eller åt sidan till afböjning, så rycka de det

ä/ven i ett tempo tillbaka i gm·dställning. Detta tempo bör
ske genast efter alla enkla stötar eller afböjningar; men i sam

mansatta stötar, der gevärets återförande i gardställning mellan
de serskilda rörelserna ej kommer i fråga, föres geväret.. efter

hvarje rörelse, genast i den ställning, som tillhör den blifvande
stöten eller afböjningen, hvilken i följande tempo fulländas.

Gardombyte.
34 §. Ga1'dombyte framåt eller tillbaka göres i 2 tempo,

sålunda att .i första tempo bakre banden, under det den glider
kring det runda af stocken, nedbryter gevärskolfven och öfver
förer den till motsatt sida af kroppen, der geväret, i samma lut

ning som i vanlig gard, tryckes mot höften af främre under

armen; härunder göres ombyte framåt eller tillbaka med fötterna,
enligt 11 §. I andra tempo föras båda armbågarna nära krop
pen, under det händerna ombytas, och med rask fattning intaga
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gardställning, hvarigenom den, som förut var bärhand, nu blif
ver styrhand och tvärtom.

35 §. Gardombyte förenadt med vändning verkställes äf
ven i två tempo, sålunda: att i första tempo göres vändning på
båda klackarna, enI. 18 §. och koltven nedbrytes af bakre han

den, så geväret genom denna nedbrytning och vändningen på
klackarna kommer till motsatt sida af kroppen i samma ställ

ning, som föregående §. bestämmer; i .andra tempo ombytes hän

derna, enligt samma §.
36 §. Då soldaten, för att hvila under bajonettfäktningen,

får sänka spetsen mot marken, bör denna nedsänkning ske lång
samt. Detta kallas: hoila gevär. Och får soldaten härvid upp
räta sina knän och hålla geväret i endera handen, men utan

att det minsta stödja sig mot detsamma. Då gardställningen
skall återtagas, böjas knäna och båda händerna fatta geväret,
för att i 2:dra tempo åter föra det upp i gardställning.

FJERDE KAPITLET.

Kommando-ord, med hänvisning så väl till bifogade teckningar,
som till föregående §§.

37 §. Då soldaten skall intaga gardställning utan gevär
kommenderas:

Till gardställning! Halft höger (venster)-om (1 tempo)!
Venster (Höger) fot framåt-ställ!

A n m. Fel: Att soldaten vid vändningen a) ej bibehåller ansigtet fullt vändt
mot fronten, b) ej vid fotens framflyttning ställer fötterna i rät vinkel, samt e)
icke låter kroppstyngden falla på bakre benet.

38 §. Då soldaten skall närma sig till eller aflägsna sig
från sin motståndare, kommenderas:

. Halft framåt (tillbaka)-marschl l tempo (se teckn. n:r 4
samt 14 och 15 §§.), eller Helt framåt (tillbaka) marsch. l 2 tempo
(se 16 §.).

A n m. Vanliga fel vid Marsch äro: a) att bakre höften, axeln ock sidan
framvridas; b) att skuldrorna uppdragas; c) att fötterna korsa hvarandra; d) att
att knäna äro stela eller inåt böjda; ej att fötterna icke bibehålla sina bestämda
V inklar till hvarandra j samt f) att kroppstyngden icke hvilar på bakre benet.
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39 §. Till ombyte af gardställning utan gevär, kommen
deras: Framåt (tillbaka) byt om-s-marsclil 1 tempo *).

40 §. Skall jemte ombyte af gardställning fronten förän

dras, kommenderas:

Höger (Venste1') omvändning-ställ l l tempo; se 35 §.
41 §. För att vänja soldaten att hålla kroppstyngden på

bakre benet, kommenderas: En (Två)-Appelll (se Il §.).
42 §. Skall soldaten återgå till upprätt ställning med klac

karna tillsammans, kommenderas: Räta-upp!
43 §. Vid bajonettexercis med gevär, är alltid GmJärr!

verkställighetsordet. Uppställning sker enligt exercis-regl:t och
innan gardställning intages, göres Till anfall-gevärr! hvarefter
kommenderas: Gard-gevärrl l tempo. Se teckn. n:r 1, och

iakttag hvad i 9, 10, Il och 12 §§. föreskrifves.
A n m. De feJ, 80m soldaten vanligast gör härvid äro: aj att främre foten

icke ställes rakt mot fienden; b) att fötterna icke nog åtskiljas; e} att kruppen
icke bibehålles lodrät då kroppstyngden flyttas till bakre benet; d) att bakre
axeln vrides framåt , e) att halsen är stel eller ansigtet ej fullt vändt mot fien
den; f) att bajonettspetsen icke rigtas mot fiendens ögon, eller att bårhanden
för hårdt omsluter geväret; och g) att främre armbågen ej är nog framförd, Ilå
att den kan tå säkert stöd mot höften; i öfrigt se anmärkn. vid 37 §.

44 §. För att se om geväret ligger ledigt inom bärhanden,
och vänja styrhand att rätt och hastigt vrida detsamma, kom

menderas: Inåt (Utåt) vrid-gevärr I l tempo (se 26 §. b).
45 §. För att öfva soldaten att förflytta sitt gevär ifrån ena

till andra sidan af fiendens vapen kommenderas: Kolj uppåt
(nedåt)-gevärrl 1 tempo, se slutet af 26 §.

A n m. Fel: att bärhandens fingrar för mycket öppnas, eller att handle
derna äro för stela.

46 §. Skall hög stöt göras, kommenderas: Ilögt 8töt-gevärr I
l tempo. Se teckn. n:r 3 och 28 §.

An m, Fel: a) att Mda händerna icke i ett ögonblick och i lika rigtning
framsträcka geväret mot fiendens bröst; b) att bärhandens armbåge för starkt
utsträckes, och således dess fingrar öppnas; c) att kroppen icke hvilar p£ bakre
benet samt att hufvud och axlar luta fram eller £t sidan.

47 §. Till låg stöt, kommenderas: Lågt stöt-gevärr l 1

tempo. Se teckn. n:r 4 och 28 §.
A n m. Fel: a) att styrhand och dess armbäge MIlas lägre eller högre än

axeln ; b) att gevärspipan icke är fullt vriden inåt; e) att kolfven icke jemt stå-

Utg:$ anm. Med ��. 36 och 39 Jfr. nedan anmärkningen om uttrycken i

Förslaget af den 6 Maj 1820.
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des under insidan af bakre armen, utan att geväret svänges utom densamma
hvarigenom stötkraften förminskas,

48 §. Skall hög afböjning göras, kommenderas: Högt böj
af-gevä1"l'! l tempo; se teckn. n:r 5 samt 29, 30 och 31 §§.

A n m, Fel: a) att bakre öfverarmen icke hålles fast till kroppen, och främre
armbågen icke har stöd mot densamma j b) att bakre handleden är för steloch
gevärspipan således icke fullt vrides inåt soldatens kropp , c) att kolfveu ned
brytes under vridningen, så ait spetsen icke rigtas mot fiendens ögon.

49 §. Till låg afböjning kommenderas: Lågt böj af-gevär'?'!
l tempo (se teckn. n:r 6 samt 30 och 31 §§.).

A n m, Fel: a) att båda handlederna icke äro nog rörliga och att den bBg
formiga rörelsen, som soldatens gevär bör göra öfver fiendens, antingen blir för
stor eller för liten, föl' att hastigt uppfånga och afföra det; vidare se anm.

vid 47 �.
50 §. Då Marsch förenas med stöt, kommenderas: Halft

Framåt] (tillbaka) Högt (Lågt) stöt-gevärr! l tempo (se teckn.
n:r 4 samt ]4 §.) eller Helt framåt/ (tillbaka) Högt (Lågt)
stöt-gevärr! 2 tempo.

A n m, Fel: att fötternas och gevärets rörelser i halfmarsch icke ske i ett
och samma tempo och att i helmarsch stöten icke göres vid fotens sista tempo.
Vidare se anm. vid 46 och 47 §�,

51 §. Då :Marsclt förenas med afbäjning, kommenderas: Halft
tillbaka (framåt) Hägt (Lågt) böj af-gevärrl l tempo eller:
Helt tillbaka (framåt)! Högt (Lågt) böj af-gevärr! 2 tempo
(se 14 och 16 §§.). Felen SåSOIll i föregående §.

52 §. Efter stötar och afböjningar, så väl med som utan

marsch, intages gardställning på kommando-ordet: Gard-gevärr I
I tempo (se 33 §.).

53 §. Vid ombyte af gardställning med gevär, kommen
deras: Framåt (tillbaka) byt om-gevärr I 2 tempo. Se teck

ningen n:r 2 och 34 §. Om under ombyte af gardställning med

geväret, fronten tillika skall förändras, kommenderas: Höger (Ven
ster) omvändning! Byt om-gevärr I 2 tempo. Se 35 §.

A n m, Fel: a) att bajonettspetsen i bta tempo, dit gevärskolfven skall
öfverflyttas till andra sidans höft, höjes mer än sam behöfs, för att komma förbi
fiendens bajonett, eller styrhandens fingrar icke nog tätt glida kring det runda
af stocken j b) att främre armen icke fullt slutes till den öfverflyttade kolfven ,

c) att fingrarna för mycket öppnas, da andra tempo göres och deras grepp säledes
förlamas eller förfelar, dll händerna skola ombyta fattning; d) att kroppen, och i

synnerhet knäna vackla under slaget i 2:dra tempo; e) att soldaten sänker eller

höjer sig, samt att den framflyttade foten vid vändningen icke kommer vinkelrät
mot den qvarstående, Vid gardombyte genom höger eller veneter-omvändning
förekommer vanligtvis nyssherörde fel, hvarjemte tillkommer att kolfven ej nog
nedbrytes under vändningen.



54 §. Af föregående enkla rörelser uppstå de sammansatta,
enl. 28, 30, 31 och 33 §§. såsom: Högt (Lågt) stöt! - Högt
(Lågt) böj af-gevä1"l'1

Högt (Lågt) stötl - Lågt (Högt) böj af-gevärr!
Högt och lågt stötl Högt och lågt böj af-gevär'}'!
55 §. Ofvannämnde sammansatta rörelser verkställas äfven

efter ombyte af gardställning, och med marsch framåt eller till
baka. Vid slutet af hvarje sammansättning göres: Gard-gevärr!
och omsider: Hvila-gevärrl se 36 §. hvarifrån: Gard-gevärr!

A n m. 2:ne andra slags rörelser: Spetsjlyttningar ceh Utbrytningar har
soldaten att lära under mötestiderna ; men dessa rörelser, äfvensom kontrafäckt
ning, får ej af manskapet öfvas' på egen hand, emedan utom faran af att skada
sin motståndare eller sitt vapen, soldaten lätteligen antoge ovanor, som under
mötestiden svårligen kunde afläggas och hvarigenom hans vidare framsteg blefve
hindrade. Beskrifningen af : dessa rörelser, äfvensom af rörelser pa förkortadt
geväraefstånd m, m. äro af sådan anledning ur denna bok uteslutna.
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(FRAGMENT).



 



1.

Jägaren agerar antingen enskildt eller i trupp; i förra till
fället är dell personliga skickligheten hans enda medel att rädda
sig sjelf och att understödja sin rotmästare. *) Smygtrörelser
tillhöra honom i detta fall, likasorn de rörelser hvilka inträffa
med Liniemanövren tillhöra honom i det andra. Här är endast
frågan om de förra; och man antager att jägaren redan är in
öfvad i de sednare och förberedd med den enklaste liniegym
nastik, innan han börjar med dessa. Då nästan alla de mindre

hinder, SOlD hejda den slutna massans rörelser, tvärtom äro nyt
tiga för jägaren, bör han kunna rigtigt begagna dem; och då
han å andra sidan mera än denna beror af ögonblicket, måste
hans rörelser oftast vara ganska hastiga men säkra. För att

blifva detta, böra de i början fullständigt bestämmas till sina tempo,
så vida säkerheten och hastigheten så väl i gevärets behandling
sam i öfriga rörelser, endast beror af Kroppens jemnvigt. Jä-

*) Utg:s anm. Detta fragment tyckes vara en »minnesledning» fdn lägren
vid Bonarpshed, hvilka L, bevistade ål'en 1810 med dåvarande tronföljaren Carl
Augusts »tilHhelsell, samt år 1819 genom tronföljaren Oscars benägna frikostig
het af egna medel. Der mottog L. en afdelning ungt manskap att öfva (3:ne veckor)
och förevisa. Handskriften innehåller korta uppsatser för befälet, förnämligast
om »Pältgymuastik, Bajonettfäktning och Jägarerörelser.» Härmeddelas deraf
blott den sednare delen med sina åtföljande anmärkningar, enär de båda före

gående till innehållet öfverensstämma väsentligen med det förslag, som L. inlem
nade Är 1820 till dåvarande reglementskomitå (Jfr. följande afhandling), samt

med de båda reglementen, som han femton år sednare anbefalldes att utarbeta,
då en ny dylik komite inträffat.
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garens exercis bör således omfatta äfven de nödvändigaste smyg
rörelserna; icke i den mening att han såsom skild från truppen
skulle noga räkna dessa tempo, utan blott för att gifva honom
nästan en omedveten vana till hastighet och visshet i sina rö

relser; annars kan det oberoende, hvari han stundom är, göra
honom till en slarfagtig fjäsk, i stället för en rörlig, men lugn
krigare. Utomdess göra rigtigt afdelade Smygrörelser äfven gagn
derutinnan, att de utbilda och stärka jägarens underdeloch rygg,
och dymedelst göra honom starkare i språng och marsch. De

smygrörelser, man hittills haft, äro mera ett bevis för nödvän

digheten af dessa ställningar, än för deras fullständiga beräk

ning till tid och rum.

Jägarens ställning till fienden bör alltid vara sådan, att han
kan med ögat följa denne; derföre måste hans smygrörolser af
veaJla efter markens olika förhållande. På jemn mark och på
sluttningar nedåt mot fienden, döljer han sig bäst, då han ligger
baklänges; på sluttningar uppåt mot fienden, ligger han säkrast

framstupa eller åt ena sidan. Det är således gifvet, att alla

smygrörelser afändras efter markens olika förhållande till hvarje
jägare enskildt, så att Öfver-Rotmästaren kan ligga framåt ikull,
när Under-Rotmästaren ligger bakåt ikull o. s, v,

De nödvändigaste smygrörelser kunna grundas på följande
sattser:

1. Att »enstra foten (likasom i marschen) bör alltid röras

först, när en förändring skall ske framåt eller bakåt från stående
till sittande eller liggande ställning. - Afvensom att uenstra

foten alltid bör vid uppresningen göra ett lätt ställnings- eller

rättningssteg, på det kedjan ständigt må behålla samma rätning.
2. Att »enstra knäet vid sittande eller liggande ställningar,

alltid är krökt i rät vinkel (utom vid laddningen, då båda föt
terna måste spännas om kolfven); men det högra knäet är der
emot alltid. rakt i nämda ställningar.

3. Att i likhet med sistnämnde, uenstra knäet vid liggande
8vängningar alltid förblifver krokigt, men det högra knäet, 80m

derunder hastigt hopböjes, bör sedan uträtas för att befordra

avängningens hastighet, och göra. motvigt vid skjutningen.
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4. Att båda ,knäna böra starkt utböjas åt sidorna vid
alla uppresningar, och nedb�jningar, så att båda benen komma
i kors om hvarandra, och högra foten föres upp under venstra

låret, och venstra foten under högra låret.
5. Att hufvudet och bröstet i alla förändringar af ställningen

bakåt eller framåt, upp eller ned, beständigt måste föras framåt
så långt som möjligt; men midjan deremot starkt tillhopadragas.

6. Att ansigtet alltid bör vändas åt fronten, oaktadt jä
garens ena sida och axel framvridas, och att storleken af sväng
ningen till charge i liggande ställning, både åt höger och åt ven

ster, bör af jägaren bestämmas enligt fiendens ställning till honom.
7. Att ryggen vid' den sittande ställningen alltid bör vara.

fullkoraligen hopsjunken, så att jägaren blifver obetydligt högre,
än då han ligger på sidan, stödd mot venstra armbågen.

8. Att oenstra handen måste vid venstra sidan stödja. sig
mot marken, för att underlätta kroppen, vid alla dess svängningar,
nedbäjningar eller uppresningar; då i följd härar oenstra höften
måste blifva svängningspunkten vid alla ligggande svängningar.

9. Att geväret alltid bäres i hägra banden, vid hvarje
rörelse ned eller upp, framåt eller bakåt, och i alla liggande
svängningar åt höger eller åt »enster, äfvensom att jägaren alltid

lägger an till höger, så vida samma handgrepp skola gälla.
10. Att vid alla handgrepp, vid laddning m. ID. gevärets

lås alltid bör vara uppåt, aldrig nedvändt, om det skall kunna
aktas för väta; äfvensom att geväret vid alla handgrepp bör be
skrifva den minsta figur, som ske kan, dels för att icke för

råda jägaren sjelf, eller förminska vissheten och hastigheten i
hans rörelser; dels för att akta hans rotmästare och hans eget
gevär för stötar.

Il. Att skjutningen efter en krypmarsch antingen sker på.
knä eller liggande framåt, eller halft bakåt, så framt kroppen
skall äga full stadga till sigtningen, att alla dessa. smygrörelser
afändras efter markens olika, förhållande till hvarje jägare en

skildt, såsom förut om öfver- och underrotmästare är bestämdt,
o. s. v.

Till Exercitiemästarnes säkerhet utsättes vid hvarje Tempo
en hänvisning till ofvanståeade satser, genom särskilda numror

Ling. Ill. 40
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i kanten. I öfrigt erinras att alla handgrepp äro beräknade

till studsare, men de inom parenthes anförda handgrepp angå
vanliga gevär.

För korthetens skull begagnas följande tecken vid rörel
sernas beskrifning:
Hfd. betyder Hufmulet *).
Kr. Kroppen.
Ans. Ansigte.
Ax. Axel.
A. Arm.
H. Hand.
L. Lår.
K. Knä.
B. Ben.
F. Fot.
S. Sida.

M. betyder Mynningen.
L:st. Laddstocken.
ö. Bl. - Ö/re bläcket.
m:BI. - Mellanbläcket.
n. Bl. -

Rb.
Vb.
Ls.
P.
T.
h.

Nedre bläcket.

Rembygel.
Varbygel.
Låset.
Patron.

Tempo.
höger.

St. Studsare. v. venster.

G. Geväret. 2. båda.
Således är h. H. - högra Handen, v. F. = venstra foten ;

2 k. = båda knäna o. s. v. - - -

2.

arm.)1. Gevär i--handl (från gevär i

samt. gevär i arm från oe-
vär i hand.

2. Framåt i-kull!
3. Helt-opp l
4. Halft bakåt i- kull!
5. Helt-opp l
6. Helt bakåt i-kull!
7. Halft-opp!

(från gevär i hand.)
(från framåt ikull.)
(från gevär i hand.)
(från halft bakåt ikull.)
(från halft bakåt ikull.)
(från helt bakåt ikull.)

Utg;s anm. Ehuru texten, hvars slut saknas, icke innehåller någon använd

ning af dessa förkortningar, anföras de dock, såsorn varande det enda kända
försöket af L. att bilda en ordnad termiuologi, i någon likhet med den nu bruk

liga, om hvars uppkomst Jfr. nedan. Det 80m anföres efter de sexton förlita
rörelserna utgöreR af lösa anmärkningar.
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8. Helt bakåt i-kull! (från gevär i hand.)
9. Helt-opp! (från helt bakåt ikull.)

10. Hal/t-opp! (från framåt ikull.)
Il. Framåt i-kull! (från halft eller helt bakåt ikull.)
12. På-knä! (från gevär i hand.)
13. Krypma"'8ch-Framåt och

Tillbaka. (från gevär i hand.)
14. Ladda! (från halft opp.)
15. Halft=opp l (från ladda)
16. Lägg-an! (från halft opp, och framåt ikull

och på knä.)

3.

P. M.

Första dagarne genomgås endast fältgymnastik på. ett led
eller öppnade led enligt dagtabellerna, sedan fältgymnastik och
jägare-öfningar, slutligen fältgymnastik, jägare-öfningar och fäkt

ning med gevär, på led, så att den öfversta klassen genomgår
alla öfningar enligt tabellerna.

Fotfiyttningar, appellrörelser, vändningar, afståndsrättningar,
betäckningar och steg i olika plan.

Armarnas böjning, sträckning, svängning, (häfning) slagning
i olika plan.
Hufvudets vridning och böjning i olika plan.
Bålens vridning och böjning i olika plan.
Fötternas sträckning, knäböjning, lårens uppböjning.
Utfall (Balanceriugar.)

Fria längd- och höjdsprång. Löpning (i krets, i kapp led

vis). Krypgång, hög och låg löpning, tåmarsch, svigtgång, svigt
hopp.

I
Gard.

Fäktrörelser utan gevär Marsch, passade.
Vändning.
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4.

Språng med tillhjelp af staf (gevär,)
Språng med staf öfver remmar (vågräta stänger.)
Pornmees öfver vågräta stänger.
(Hjulning.) (Klättring.)

5.

Ett led (med gevär);
Stötar, rak och låg,
Parader, rak och låg.
Stötar och parader med inarsch.

Kortgard, stöt, parad.
(haIfkort, helkort ?)
Kolfstöt.

Bågmarsch med stöt.

Krypmarsch, smygmarsch, lågmarsch.
Tvenne led

Kontrafäktning.

6.

(Utan gevär, indelning: 2.)
l) Udda höger omvänd er!

2) Båda framåt marsch! (Språng--marsch!
3) Höger omvänd marsch l -7.- -:-:- ....

(Utan gevär, indelning: 2, 3, 4, 5.)
l) Åt venster helt (dubbelt) afstånd marsch!

2) Med stödkänning, framåt marsclr!

3) Halt! Till flockar höger (venster, midtåt) rätta er!

7.

(Med gevär, indelning: 2, 3, 4, 5.)
l) �ramåt marsch!

,

2) At venster helt (dubbelt) afstånd, rättning! (under marschen.)
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3) Till flockar rättning! (under marschen) Halt!
4) Flockar i ring front! Gard gevär!

8.

Smygrörelsernas utförande beror till någon del af handvap
nets olika konstruktion. De nu brukliga infanterigevären äro

genom sin längd obeqväma både till fäktning och jägarerörelser :

språngmarsch, lågmarsch, smygmarsch, krypmarsch. språng öfver

hinder, laddning och skjutning i olika kroppsläge m. m. Genom
ett ändamålsenligt förändrande af vapnet kunna dessa öfningar
betydligt förenklas och böra då till en del förändras.

9.

Som Sverges geografiska och numerära förhållande, mera

fordrar guerilla-krig, så torde snart större delen af armeen böra
inrättas på jägarefot ; derföre torde i armen gevär, - midtåt,
m. m. vara mest passande som initialställning.

10.

I sin vidaste bemärkelse innefattar fältgymnastiken alla
fristående rörelser, kedjerörelser och förflyttningsrörelser, linie

fäktning, jägarerörelser - sarnt simning OCb voltige.
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FORSLAG
OM

GYMNASTIKENS NYTTA OOH NÖDVÄNDIGHET
FÖR

SOLDATEN I ALLMÄNHET

ingifvet till stora reglements-komiten d. 6 Maj 1820.

I närvarande tid finnes väl ingen 80m icke inser huru nöd

vändig exercisen är för en soldat; men få vilja erkänna nöd

vändigheten och nyttan för honom af gymnastik. Detsamma
är också vanligtvis händelsen med hvarje ny sak; ty de fleste

vilja dömma deröfver, innan de i grunden känna den.

Gymnastiken har i everldeliga tider varit antingen med

borgelig eller krigisk (eiviI eller militärisk). Den förra söker att

sätta kroppen i oberoende af sig sjelf och af yttre t'ing - den

andra söker att förmedelst yttre ting (såsom sabel, värja, hand

gevär, lans, häst m. m.) sätta kroppen i oberoende af en annan

kropp och ett annat yttre ting. I förra fallet söker man att

bringa sin kropp under sin egen vilja; i det sednare att mot

arbeta en yttre främmande vilja och sätta den under sin egen
vilja. Sålunda lär ju livarenda rekryt först, att till viss del
föra sin kropp (genom ställning, balansmarsch, m. m.) och sedan
att medelst denne föra sitt' gevär (genom afvexlande hand

grepp)? Och sålunda blifver ju exercisen blott ett utbildnings
medel, hvilket till ett visst syfte utvecklar så väl rekrytens
kroppsliga kraft som hans sinne, eller gifver så mycken bestämd
het i rörelserna och så mycken rådighet i deras användande,
som är möjligt under hans korta öfningstid?

Alldeles samrua syfte har gymnastiken i deras öfvertygelse,
SOIU rätt förstå dess natur såsom medborgelig och krifJisk. Att
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erkänna exercisens nytta, men bestrida gymnastikens, är således
en motsägelse. Gymnastiken kan t. o. m. blifva grunden till
hela vår försvarskraft genom införande af allmän kroppsuppfo
stran och ungdomens öfning med vapen.

Men, svarar man, vår soldat har ju således gymnastik?
Ja, han har det, såvida som all kroppsöfning med eller utan

vapen icke till sin natur är annat än gymnastik, ehuru stundom

onaturlig, det vill säga, ehuru stridande denna gymnastik än må
vara emot Anatomiens och Statikens okullkasteliga lagar. Men
utan minsta afseende på dessa lagars ingripande i den regle
mentariska kursen, kan man likväl fråga om soldaten bör hafva
en gymnastisk utbildning, som är lämpad efter hans allranöd

vändigaste behof såsom krigare och efter den stelhet och tröghet,
hvarmed ett strängt arbete i ungdomsåren, ett hård: luftstrecks
inflytande ocli mängden af dålig och salt föda måste behäfta
honom?

Fast vår soldat är i allmänhet frisk och stark som nordbo;
äro likväl denna helsa och styrka döda massor, som måste väc

kas. Hvarföre skulle man annars behöfva börja hans exercis

på det sätt, som nu nödvändigt måste ske? Nordbon har af
naturen vida mer anlag för kroppsrörelser, än man i sednare
tider trott; ty den stora förändring i lefnadssättet, den förderf

liga yppighet, som bland s. k. högre och lägre insmugit sig un

der sednare åldrar, har gjort nordbon främmande för sig sjelf
och sitt land, och okunnig om sina naturanlag. Man anser sö

derlänningen ensam duglig till kroppsöfningar, Origtigheten af

denna tanke skönjes hos våra norrlänningar och lappar, hvilka
bebo ett ännu kallare luftstreck, och likväl på de brantaste

fjällen och starkaste forsar utöfva den högsta vighet, styrka och
mod endast i förlitande på den själsnärvaro, som de genom
vanan förvärfvat. Väl. äro innebyggarne i våra slättländer trö

gare; men just derför behöfva dessa mera krigisk utbildning, än

de hittills fått. Denna utbildning kan ske endast enligt sauna

grunder, härledde af menniskokroppens lagar, ej efter godtycke,
tidvis förändradt, Svensken är i stånd att vinna denna kropps
liga utbildning; och om min erfarenhet härom icke kan anses

gällande, vågar jag åberopa Hans Kongl, Höghet Kronprinsens
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nådiga yttrande deröfver, på hvars höga befallning en afdelning
Iifdragoner för fyra år sedan *) här i Stockholm undervisades i

gymnastik, och äfvenledes förflutne år ett större antal jägare
af landtregementerna vid lägret i Skåne, måste genomgå den

gymnastiska kursen, hvilka erhöllo deri större färdighet än någon
enda i allmänhet tilltrott dem.

Då det är afgjort, att exercis gifver soldaten mera krigisk
kropps- och förståndsbildning, oaktadt denna utbildning endast

vänjer honom, att, i en enda viss, bestämd ställning utföra af
mätta handgrepp med geväret, och oaktadt uästau två tredje
delar af dessa handgrepp tjena blott till salut för befälhafvaren
eller till grannlåt, att hvila eller bära geväret, (såvida dess ställ

ningar rigtigt beräknas) och knappt mera än en tredjedel till
att föra det mot fienden, hvilket förmodligen borde vara huf

vudsaken; så inser den fördomsfrie lätt, att soldaten genom en

ändamålsenligare utbildning skulle ernå mera krigisk duglighet.
Soldatens exercis i allmänhet utbildar honom hufvudsakligast
blott i armorne och i benen; men sjelfva kroppen förblifver out

bildad, då likväl all förmåga, att röra sig sorn le/vande oarelee

ursprungligen utgår från sjelfva kroppen, hvilken uti sig inne

sluter alla lifsorganer: hjerta, lungor, lefver, njurar, o. s. v. =),

*) Utg. anm. Ehuru detta stycke i handskriften är öjve?'ko?'sadt, bibehålles
det här, emedan denna utstrykning kunnat ske, sedan skrifvelscn blifvit veder
börande meddelad. Uttrycket »Kronprinsen» afser således Carl Johan. Här bi

fogar }'örf. dessutom en särskild hänvisning till de gymnastiköfningar, scm han
utom sin tjenst vid Gymn. Centr.Inst. ordnat för skolor i Lund, Malmö, Göthe
borg, hvilka läroanstalters ledning sedan fortsattes af »skolprester» o. a. lärare,
i Stockholms storskola, i A. A. Afzelii läroanstalt (den första skola i Stockholm,
80m upptog gymnastik såsom undervisningsämne), vid Kadettcorpsen, Lifdrago
nerna, Lägret å Bouarps-hed, Ladugårdsgärdet, Svea Artilleri; m, fl. försök att

öfvertyga den tidens sakkunnige om möjligheten att lära soldater o. a. fäktning,
linicgymnastik m. m •

• ') Utg:s anm. Öfverkorsadt i handskriften. Hela detta »förslag. bestll.r af
tvenne delar. Den ena kortare utgör blott sjelfva den inbjudningsskrijt, som med
delades till den eomite, hvilken då blifvit nedsatt för att utarbeta ett nytt exercis

reglemente. Den andra vidlyftigare innehåller planen för de blifvande »exerci
tiemästarnas» öfningar ock undervisning, som skulle utföras vid Centralinstitutet,
om förslaget antogs. Detta förslag hade dock ej den åsyftade verkan; åtmin(ftone
föranledde det då, ingen åtgärd. Det reglemente, som comiteu slutade lir 1823,
nptog nemligen ingen gymnastik: eller fäktning, (såsom sednare reglementen),
ehuru Konungen icke var obenägen derför, (ett ynnestprof; som L. aldrig kunde

glömma) och ehuru rikets då församlade Ständer syntes böjda att framdeles un

derstödja läroböcker till spridande af kroppsuppfostran och vapenföring. Dl
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80m all sann kraft gifver, enligt dess användande, hastighet
ocb uthållighet i rörelsen, och kraften, endast uppstår genom en

viss likstämmighet mellan delarnas ansträngning, då nu gevär,
packning, m. m. skola föras förmedelst kroppen. och man icke kan

antaga att soldaten alltid skall röra sig på jemn mark och på
exercis-platser; så behöfver han äfven andra öfningar än dem,
som ännu tillhöra reglementet, så vida han skall kunna röra sig
uthärdande, säkert och hastigt vid brådstörtande marscher eller

återtåg, i oländig mark, eller vid embarkering, debarkering o. s. v.

Den satsen att soldaten endast är en maehin kan blott

gälla i visst taktiskt afseende. Sednare tiders krigshistoria talar

högt deremot ; förnuftet och religionen vederlägger det ännu högre.
I det ögonblick soldaten med orubbligt lugn går döden till mötes

vissa delar af de tillhörande handskrifterna äro förskingrade, och andra finnas
omarbetade i duppletter, alla våsenteligen liknande Gymnastik- och Bajonett
fäktnings-Reglementena af 1836, jemte bifogade lösa anmärkningar o. s. v; kunna
de efterlenmade papperen ej samtligen utgifvas i helt sammanhang. Efter den till
comiteu ställda inledningen anföras derför här blott sådana stycken, som afcilaa
eller saknas i sistnämde tvänne reglementen; ehuru med större eller mindre
san olikhet kan slutas, att Förf. sednare förkastadt gtskiIligt deraf, säkerligen
dock icke allt. Somligstäde s träffas i handskriften den anmärkningen: »öfver
fördt till reglementen» eller »upptagit i Allm. Grund.» DI!. för öfrigt endast min
dre delar af hithörande handskrifter äro sammanhäftade, jemte en mängd in
blandade anmärkningar och värdalöst utförda teckningar m. m.; är det omöjligt
att med säkerhet bedömma huru mycket deraf kan vara tillfälliga förslagsmeningar,
eller sådant som författaren sjelf moget godgillat. Förf. säger sig trenne ggnger
hafva ornarbetadt sina skrifter, för att minska priset genom fortsatt utsoffrande
af det väsendtligaste. - I språkligt afseende äro reglemeuterna af 1836 bäde
enklare och bestämdare till kommando-ord o. a. uttryck än detta äldre för
slag af 1820, som änuu i mycket vittnar om sakens barndom. De äldre af
handlingarne äro till en del utförligare,. eh urn de kalles ))inledning)) till bajonett
fäktning, till liniegymnastik, till värjföring, till aabelhuggning o, s. v. Afven
Ilandskriften till gymnastikreglementet af 1836 innefattar några öfningar, som

måste uteslutas på grund af den ytterligare förkortning, som öfverbefälet då
önskade. Det höga öfverinseende, som L. sluteligen fick 1836 vid utgifvandet
af Realementema, gagnade nämligen sannolikt derigenom. att det' satte en gräns
för författarens oupphörliga omarbetninga1', och påskyndade tryckningen. Men
lika oskadliga voro dock ej vissa af de förkortningar och uteslutningar, som

vederbörandes egenmägtighet tillät sig i sista hand, vid detta tillfälle. Ur Gym
nastik-reglementet uteslötoa bland annat beskrifningen af nggra utgångsställningar;
ur Bajonett-reglementets tabeller uteslötos spetsens öfverflyttningar för gemen
skapen. Det Irsta tempo af »Gard-gevärr!.) (mom. 46 jemfördt med 86,87,89,
115) förändrades till likhet med det dlt gällande ))Till-anfall-gevärr!') d. ä.

(motsatt till den rätvinkliga fotställning, hvarvid L. fäste sa mycken vigt, till enhet
i gymnastik och fäktning) med spetsig vinkel, och utan ansigtets framvridning
o, s. v. Jfr. Exercis-reglementets förändring d. 11 Mars 1836. Derigenom stördes
till en del det stränga samband mellan gymnastik och fäktning, som kostat L.
mångårigt arbete.
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är han minst en machin. Det, är blott vankunnigheten eller

despotismen, som kan tilltro sig att tvertemot Skaparens alls

mägtiga planer, befalla menniskor att i vissa förhållanden upp
höra att vara menniska.

Den franska revolutions-armeens segrar, undergången af
Fredrik den andres i machinligt hänseende idealiska här, och

Tysklands befrielsekrig hafva enhälligt kullkastat denna för ett

sjelfständigt folk förnedrande sats, såvida folket sjelf i landets

högsta nöd utgör landets högsta krigsstyrka. Man säger kanske
att det var dessa segrands härars anda, sorn verkade deras fram

gång, och man har rätt; men hvad är anda hos soldaten annat

än ett persullligt sträfvande för ett allmänt bästa. Och kan en

maehin hafva denna anda? - All samling af kraft förutsätter

nödvändigheten af ordning, och ordningen fordrar oviIkorlig
lydnad. I hvart sammanlefnadens förhållande måste denna

ordning och lydnad finnas; men efter denna grundsats, är

ju öfversten äfven ofta en machin, såvida han också orne

delbarligen står under en högTe vilja. Huru skulle väl ett fält

slag utföras, om soldaten i vidsträcktaste mening alltid vore blott
machin? Hvarföre heter det då, just i det afgöraude ögonblicket:
»Gören ert bästa!» - Kan befälet säga soldaten förut alla de

händelser, som skola inträffa under drabbningens hetta på den

punkt, der han står? I motsatt fall måste soldaten stundom

sjelf kunna handla, när det sam mest gäller att göra sitt bästa.
Derföre äro ju också de soldater. alltid pålitligast, som oftast
varit med i slagtningar, icke för deras trohet och mod; ty den
oerfarne kan äfven hafva dessa dygder, utan för deras vana,

rådighet och skicklighet. Högsta befälhatvarens order till en

krigshär under drabbningen kunna anses som Regentens 8e1'

skilta befallningar till sitt folk; alla måste lyda dem; men en

hvar verkar på sitt eget sätt, på sin egen punkt, blott indivi
duelt, och efter sin enskildta ställning; men likväl beständigt
till det stora Helas, nemligen statens eller krigshärens bestånd.
Om soldaten än skall handla i massa, behöfver han likafullt

enligt förenämda skäl personlig förmåga och redighet; ty hvad
blir af det hela, om dess delar icke svara mot det helas syfte?
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Man har i sednare tider ansett möjligt att till någon del

vänja sjelfva linle-trupperna vid jägare-exercisen, hvilket är ett

hemligt erkännande af nödvändigheten att individuelt utbilda

linje-soldaten; ty hvari skiljer sig nu annars jägaren från solda
ten, om ej genom bådas olika sätt att handla, den förre enskilt,
den sednare i trupp.

Då vi hvarken hafva så stora massor af krigsmän, som

våra mägtigare grannar, ej heller mede], at.t, likasom de under

fredstider, under hela året exercera många tusen man, gar
nisonstroppar ; så böra vi tvifvelsutan göra vår lilla styrka
så mycket mera användbar, under den korta öfningstid, då
vi årligen kunna sarnla henne. Genom en vidsträcktare gym
nastisk utbildning befordras detta syfte till en del, och deri

genom blifver äfven soldatens paradexercis både ledigare och
vackrare för dens öga: som med exercisen åsyftar något annat

än en lefvande petrification, eller också ett löst ytligt prål.
Soldatens gymnastiska öfningar böra vara noga inskränkta till

hans nödvändigaste behof, på det han' som rekryt. må hinna

genomgå desamma, och med så liten apparelj, att den utan

betydlig kostnad kunde anskaffas. Är karlen svag, får han
mera kraft genom dessa öfningar; är han stark, lär han sig
att rätt använda sin styrka. Ja, härtill kornmer ännu ett vig
tigt skäl: vår soldat, hvars lynne i allmänhet är tungsint
och hemsjukt, får under en längre overksamhet i krigstider, ofta
så kallade fältsjukdomar, hvilka olyckor stora härförare i andra

länder, och i sista fälttåget vår stridande Konung vetat före
komma. Förbättrad föda, stränga marscher, vexlande stationer

m. m. kunna väl förebygga sådant; men icke kunna dessa ske i
vårt glest bebodda land under svåra snöfulla vintrar.

Rörelse och vexlande sysselsättning äro likväl de hufvud

sakligaste läkemedel för dylik tungsinthet. Rigtigt afpassade,
muntrande och underhållande kroppsöfningar äro derföre vid en

dylik fälthvila af allrayttersta nödvändighet. Namnkunnige
fältherrars efterdöme i denna sak och lärde läkares bemärkningar
deröfver hafva redan fullkomligen besannat henne.

På grund af ofvanberörde skäl får jag äran hos Herrar

Kommiterade föreslå införande af några få öfningar, hvilka re-
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kryten borde åläggas att genomgå, och att äfven som soldat

framgent vid hvarje möte upprepa. Här är icke fråga om de

gamla soldaterna, utan blott om de yngre, samt om tillkom
mande rekryter.

Visserligen äro dessa inskränkta öfningar likaså litet till

räckliga att harmoniskt utbilda soldaten, som den vanliga exer

cisen är otillräcklig för en högre krigsutbildning ; men de un

derlätta dennas syttemål, att häfva den råare naturen i rekry
tens väsende. Skulle Herrar Kommiterade anse detta förslag
enligt med sina egna åsigter, skall jag hafva äran att på öf
verenskomna dagar i Kong]. Gymnastiska Central-Institutet låta
visa de öfniugar, soin jag anser nödvändigast för ofvan anförde

syfte, och om så påfordras, sedermera aflemna nor/grann be

skrifning deröfver, till exercitiemästares ledning; och på det mö

dan för dem må blifva lättare, skola öfningarne till en stor del
så beräknas, att de på led kunna göras med flera man på en

gång. Detta kornmer att på intet sätt behäftas med några ut

gifter i anseende till mig; ty det är min undersåtliga pligt, att

arbeta enligt Hans Maj:ts nådiga befallning och syfte, att ifrån
härvarande Central-Institutet erhålla gymnastik-instruktörer för
hela landet.

Stockholm den 6 Maj 1820.

Ling.
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Gy�n:lf,ll.di" f;;'� Ii.rig."nii" ocl. 81'0-
lo;', till ledning för Exercitiemästarne. Första delen af den

gymnastika Rörelseläran innefattar den pedagogiska eller med

borgerliga gymnastiken.
1. Gymnastikens syfte är att rigtigt utbilda mennisko

kroppen medelst rigtigt bestämda rörelser.
En kropp kallas rigtigt utbildad, när alla dess delar äro

i så fullkomlig likstämmighet einsemellan, som möjligt är, med

dess ärfda anlag eller förvärfvade svagheter.
2. 80m det är nödvändigt, att soldaten ska1I kunna föra

sin kropp på det sätt, att han medelst denne må kunna föra
sitt vapen; så behöfver han att lära sig kroppsrörelser, som

han icke förut kunnat; All exercis blifver således gymnastik.
Följaktligen är gymnastiken både krigisk och medborgelig (mili
tärisk och civil). Båda hafva ett och samma syfte (frihet, sjelf
ständighet) men den medborgsliga måste alltid föregå den kri

giska.
Den förra syftar att sätta kroppen i oberoende af sig sjelf

och af yttre ting, således under vår egen vilja.
All exercis är visserligen ett slags gymnastik; ty karlen

lär dymedelst att göra vissa rörelser med sitt vapen, nämligen
medelst vissa rörelser och ställningar beverkade af hans kropp;
men dessa syfta icke till fullkomlig likstämmighet mellan kropps
delarne, och blir således ganska ensidig. Gymnastiken deremot
fordrar liksidighet i allt, af grundsats således äfven i sådant
som kan synas oväsendtligt.

3. Då krigaren icke får hvila, eller upphöra att anstränga
sig, när han "Bjel! vill, utan när yttre förhållande tillåta det;
så måste hans styrka icke bero blott af några bestämda hand

grepp, vändningar, o. s. v. utan af hans hela kroppsliga för

måga; ty den hvilande ledamoten i menniskokroppen skattar
till den verksamme, såvida den förra har någon kraft att aflåta,

4. Den nordiska krigaren är visserligen ännu frisk och
stark i dessa ords allmänna betydelse; men denna helsa och

styrka äro döda massor, som måste väckas; ty strängt arbete
i ungdomen, en mindre god föda, köldens våldsamhet m, ID.



gör honom skenbarligen steloch trög, oberäknadt allt hvad
samtidens veklighet och laster medföra. Af Skaparen har han
äfven i kroppsligt afseende icke blifvit mera vanlottad, än söder

länningen, hvilket bäst skönjes då man jemnför innebyggaren
i de nordligaste och i de södra landskaperna af Sverge.

5. Sjelfva paradexercisen blir genom .gymnastik ledigare
och vackrare. Och då några få veckors öfning kan gifva re

kryten mera krigisk hållning och själsnärvaro, fast hans exer

cis inskränkes till några få handgrepp och saluter; så måste
han hastigare vinna ännu högre färdighet genom en ändamåls

enligare utbildning.
6. I afseende . på krigarens helsa, så väl under läger som

hufvudsakligen under ett krig, är gymnastiken ett af de säkraste,
och likväl det minst kostsamma medel att bevara densamma,
hvarför också alla stora härförare låtit under vinterlägren öfva

siua soldater i fäktning, dans, m. m.

Vid bivuakering i ett hårdt klimat äro dessa öfningar af

högsta nytta, och ännu mera' i moraliskt och i fysiskt afse
ende oumbärliga i ett vinterläger, der vår krigare af hemsjuka
och stillavarande vanligen får äfven fältsjuka och andra farsoter.
Soldaten kan som utpost göra mångfaldiga rörelser helt allena,
utan att behöfva lemria sitt vapen, och blottställa geväret för

väta m. m.

Rekryten får derigenom i hast förmåga att eftertänka
hvad som skall göras, och lystra till kommando-orden, hvilka
ofta äro sammandragna (1). Den tröge väckes, :den häftige hej
dar sig. Båda vinna derigenom klarare medvetande om hvad
de förmå och hvad de ej förmå.

7. Instruktören bör noga vaka deröfver att hvarje karls
rörelser icke allenast verkställas i takt efter kommando, utan
äfven tillse, att rörelserna hafva sannt militä1'iskt, uttryck och
att de verkställas efter den form, hvarunder de här äro beskrifna.

8. Rörelserna böra afvexla, och icke en och samma öfning
mångfaldiga gånger återtagas; ty deraf uppstår trötthet och

sinnesnedstämning hos karlen, hvilket alltmera nedsätter hans
inre kraft.

Ling. 111. 41
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Icke heller böra öfningarne, ehuru afvexlande, rigtas åt en

enda af kroppens hufvuddelar, (t. ex. blott åt armar, ben eller
blott åt båloch hufvud o. s. v.); ty derigenom förfelas gymna
stikens hufvudsyfte, som är att ernå likstämmig utbildning i
alla kroppens delar ; och samma menliga följder uppstå, som i
sista mom. äro anförda. - - Alla öfningar, hvars utförande åt
båda sidor tillåtes af exercisreglernentet, böra idkas lika mycket
eller mer åt veneter än åt höger. - -

9. Allmänna ordningen för rörelserna vid deras uppställ
ning i detta reglemente är tagen af kroppens yttre afdeluingar:
lIufvud, bål, armar och ben *). Men ordningen emellan de olika
rörelserna för hvarje serskild afdelning af kroppen är lämpad
efter den större, och större inverkan, som hvarje rörelse har på
någon af nämde kroppsdelar. Likväl bör instruktören icke följa
denna ordning, och ensidigt låta öfva en enda kroppsdel på en

och samma öfningsstund, utan härmed förfara i den ordning,
80m efterföljande Kommando-, Instruktions- och Dag-Tabell an

tyder. Hvarje dagöfning bör bilda ett Helt genom sin samman

sättning.
Nämde Dagtabell har endast allmän användbarhet, och bör

icke uteslutande följas, hvarföre instruktören har att sjelf iakt

taga, när förändring dervid bör äga rum; nemligen vid sådana

tillfällen, då rekryten antingen behöfver noggrannare genomgå
de enklare rörelserna, eller då han medelst bättre anlag och flit
är i stånd att hastigt öfvergå till svåra1'e rörelser.

Hela truppen kommer väl högst sällan, åtminstone första
året att göra rörelser med dubbla stöd.

] O. Alla. dessa rörelser måste hafva äfven ett nära sam

band med menniskokroppens fordringar, och instruktören bör

noga afse detta; annars fordrar han antingen för mycket eller
för litet af olika personer. På grund häraf bör han indela re

kryterna i klasser, och efter behof oftare genomgå de rörelser,
sam orätt verkställas.

Oöfvade rekryter skola indelas i mindre eller större klasser,
hvilka efter behof serskilda gånger genomgå de rörelser, 80m

*) Utg:' anm. Af ofvan angifna skäl anföras i det följande rörelsernas be

akrifniugar likväl utan någon ,ådan bestämd ordniag inbördes.
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orätt verkställas. Likväl böra dessa klasser alltid uppställas i

led; och enskildt öfning böl' endast äga rum, när hos karlen
finnes ovanlig stelhet, öfverdrifven häftighet eller tröghet. -

Il. Korta rastestunder böra stundom lemnas truppen, hvar
under den må äga rätt, att med dans, sång eller annat gyckel
spel uppmuntra sinnet, och dymedelst lätta blodomloppet. Men
under öfningarna må aldrig gyckel tillåtas.

När truppen arbetat samfällt högst en fjerdedels timma (fäkt
ning ännu kortare) bör den få rasta, springa omkring, och hurra

några minuter, innan den åter börjar öfningarna.
12. Ingen rörelse får ske med nedsänkt eller framskjuten

haka eller nedfällda ögon. Enhvar bör se rakt fram för 8ig;
och när dubbelstöden stå i halft höger och venster om, böra da
se på hoarandra ; annars. blir deras anläggning å den rörelse

tagande icke lika i tid och kraft. Hufvudets hållning reglerar
hela kroppens, hufvudets och bröstets hållning är derför det

allravigtigaste af soldatens ställning; ty hvarje fel i dessa delars

hållning medför felaktigheter i nästan alla andra kroppsdelar.
Ryggens och halsens böjningar och vridningar böra små

ningom förökas, men armarnas sträckningar och svängningar
göras ifrån början så fullkomligt och bestämt, som karlen förmår.

Manskapet bör sluteligen vänjas att göra böjningar, sträck

ningar, häfningar, vridningar o. s. v. med vapen i hand, för att

i kölden som utposter eller under bivuaker kunna hålla sig
varma, utan att lägga geväret från sig, eller väta det, m. m. In

struktören underrättar dem om nyttan af detta. Likväl böra
de erinras att i stark köld börja med lindriga rörelser, och sm_å
ningom öfvergå till starkare, sedan de hunnit blifva någorlunda
jemnvarma.

De tvenne första dagarne af hvarje möte böra de soldater,
hvilka såsom rekryter året förut hafva genomgått fältgymnasti
ken, tillhållas att upprepa alla rörelser utan stöd, och om så
medhinnes kunna äfven rörelser med enkelt stöd genomgås.

13. De allraenklaste öfningarne äro likväl ganska vex..

Iande. Derför måste ingen föraktas eller anses som öfverflödig.
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Följande slag kunna verkställas både med och utan yttre medel:

Axel- Armleds- Annbågs- Bröst- Ben- Fot- (Vrist-, tå-) Höft

Hals- Handleds- Knä- Kors- Lår- Ljumsk- Mag- Rygg- Sid
rörelser. Af sarnmansatta rörelser äro dessa de enklaste och

vigtigaste: Gång, Löpning, Språng (Hoppning), Balancering.
14. Gymnastik-rörelser betecknas genom böjning, sträck

ning, vridning, Mining, sänkning, spärming, rundning *) slut

ning, delning m. m.; men allt detta är blott namn, hvilka stun

dom sammanfatta de olikaste yttringar, t. o. m, uti olika delar.
Således äro rörelsernas verkliga slägter vida talrikare; ty man

måste skilja mellan naturens krafter och språkets uttryck.
15. Rörelserna kunna icke här benämnas efter deras inre

verknings-sfer, utan efter deras yttre form, d. v, s. efter den största

böjning eller sträckning, 80m hvarje ledamot bildar. Således
benämner man armarnas eller benens böjning eller sträckning i

*) Utg:s anm. I detta äldre förslag äro benämningarne o. d. miudre be
stämda än i Reglemeuterua af 1836. Det är bekant, att den nu brukliga ter

minologien utbildades sednare. egentligen af L:s äldsta lärjunge Branting. I

början begagnade L. vanligen helt tillfälliga namn, såsom följande, hvilkas nu·

varande motsvarigheter tillika anföras mellan parentheserna: »Fyrstegsrörelse»
(d. ä. Spännböjande 2-Armböjning med tvenne stöd), »Refbensspjäll» (Stödgång
stiiende Sidböjning), »Bröstsup» (Häfstående B'I'östspänningl, »Pumpningen- (Sit
tande Bröstlyftning, med knäslöd af rörelsegifvaren), »Knä i Rygg», likasom den

föregående äfveu kallad »Bröströrelee. (St7'äckbågsittande 2- Armböjning med knä
stöd af Rörelsegifvareo), »Famningen» (Famnstående 2-plan-Armböjning), »Räf
saxen» (Krokhaljtiggande 2-Knä-delning), »Slagtningen» (Krokhaljtiggande 2-K1�ä

nedtryckning), »Lyriska Scenen» (Höggrensittande Röftrnllning vanligen ledd med
en lustig sång af flera Riirelsegifvare o. a.), »Saltbärare- (Stupstående Ryggres
ning med stödens armar korslagda på ryggen) »Skärselden» �pr). »Hufvud» (Stå
ende aktiv Hufvudböjning), »Grisbem (Ha�fsittande Knäböjning?) »Stora pressen))
(Motgrenstående Mag-Ländtryckning) »Malning» (K7'okhalfiiggande Grenrullning),
«Pästmausrörelsem (Höggrensittande 2-Bendelning), »Flygningem (Stående :l�Arm

rullning) m. m., som ej här kunna anföras. Mgnga rörelser hade dock inga
serskilda namn. För ungdomens öfningar begagnades en ändlös mängd af mer

eller mindre obestämda benämningar, mest handlingsord såsom )Wäfva», IIWarpa»,
»Spinua», »Tvinna», m. m., synnerligen om rörelsen kunde antaga art af lek.
Likväl erkände L. otjenligheten af dylika obestämda benämningar. Derför upp
tog han åtskilligt af B:s terminologi, 80m denne småningorn förbättrat och ord
nat. I detta förslag förekomma bland annat följande äldre uttryck, sorn i re

glementerna ej mera begagnas: Fältgymnastilc, Liniegymnastilc, Regementsgymna
stile, Subjekt, Halsvinleling, Bålvinkling, A'I'muppvinkling, Handräck1iing d. ä. stöd

»pä en punkt, pä flera», Kedja Q(Långkedja, kortkedja, dubbelkedja), Enkelt (dub
belt) afstånd mellan fötterna. Atskilliga stående armrörelser. såsom armsträck

ning uppåt, armuppböjning, armslagning m. m. betecknas ofta med det gemen
samma namnet »bröströrelse.» Orden »rullning" och »rundning» harva olika be
tydelser o, s. v. Uppställningssätten anföras sällan. Likaså förekomma blandade
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ett visst plan: Armrörelser, Benrärelser o. s. v. Annorlunda
är förhållandet med bålens rörelser, hvilkas vinklar egentligen
härröra af ryggradens böjningar eller vridningar (framåt, bakåt
eller åt sidorna); ty bålens större yta gör, att dess rörelser fått
i allmänna. talesättet sex afdelningar, neml, bröst och mage,
rygg och kors, samt höger och venster sida; och efter dessa all..
männa benämningar indelas bålens vinklingar här. Åfvenledes
blifva alla halskotornas böjningar framåt, bakåt eller åt sidorna
benämda Hufvudröreleer ; emedan hufvudet endast genom dessa
leders vinklar kan, förändra sin rigtning till bålen.

16. Men likasom vi kalla den rörelse, som sker i ländko
torne, Ryggrörelse, 'så kalla vi handens pronation och supination,
Handledsrörelse, utan afseende på underarmens deltagande. Höft
ledens synbarligen väsentligaste rörelser göras framåt, bakåt,
inåt, utåt, ut-framåt, och genom vridning utåt. Ingen rörelse
kan dock ske med ett ledamot, utan att kroppens öfriga delar
till en viss grad allmänt deltaga deri; men den ledamot, hvars
vinklar hufvudsakligast förändras, är det, hvarefter rörelsen bör
benämnas. Armarna äro kroppens naturliga häfstänger vid bål
rörelser och balancering m. m. -

17. Gymnastik är vetenskapen om likstämmig utbildning
af menniskokroppens olika delar, Den indelas i fyra hufvad

delar, nemligen den Medborgeliga, Militära, Medicala och den
Ästetiska.

med de uttryek, sam reglementerna ännu bibehöllo, följande kommando-ord: Rätta
er/ (d. ä. lika met! »ställning» eul. Gymn. Regl. mom. 61, 95, för att återgå
till grundställning), Ömsa led! Ryck uppl Ryck ut! Framför betäckI Bakom be
täck] Armvinlcling ett! tu! Slut! (Slut till! vid stödrörelser), Fäll! Fall! (Sitt!) Kör!
Kedja/-Färdigt ställ! Utgång&ställning ställ/ eller StälLning ställ! (Stöd ställ!
vid bundna rörelser) vanligen för utgängsställningar af ett tempo, Utgångsställ
ning ställ! tu! eller Ställ ett I tu! för flera tempo, Tag Ställning / för knästäende
och stupfallande utgängställningar o. s. v., Häqer fot rätt fram, Höger fot en

kelt (dubbelt) afstånd framI-Höger fot framåt (bakåt, utåt, till sida) ställ! o, s. v.

Höfter stöd! stundom i stället för Höfter fäst! Till olika rättningar: Enkelt
(kalft) ock dubbelt (helt) afstånd marsch I o. s. v.

I ännu äldre utkast äro dock uttrycken vida mera olika; såsom Enkel (dub
bel) distance marsch! Fötterna slut l Händerna i sidan l För ätergång till grund
ställning nyttjas oftast Midt-åt o. s. v.

Ånm. Frågtecken (?) i texten angifva otydligt skrifna ställen eller san no

lika skriffel.
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Den Medborgeliga söndras i två hufvuddelar: med och utan

machineri. Den sednare innehåller de flesta förberedande öf

ningar, på stället. Båda innefatta liksom alla andra lifsyttringar:
l) rörelser på stället 2) rumförändringar 3) sammansättning af
rörelser på stället med rumförändring.

18. Förberedande öfningar äro nödvändiga, icke blott såsom

förvaringsmedel mot skador, utan äfven för att fortare befordra
starkare rörelser. - De flesta af dessa förberedande öfningar kunna
verkställas utan minsta hjelp af machined, och kallas derför

Liniegymnastik.
Dess fördela'}' äro 1) att de äro så enkla (rörelserna) att

den dummaste rekryt måste kunna inledas i dem allt högre och

högre, 2) att de utan afseende på lokal eller mark kunna ut

öfvas på hvad ställe sam hälst, 3) på samma tid, samma rö

rörelser kunna verkställas med större antal rekryter, 4) att re

kryterna vänja sig att liktidigt, dock i rena tempo, röra krop
pens olika delar 5) samt att de få verklig jemnvigt och bestämd
het i sina rörelser, och i följd deraf få kroppen fullkomligt under
sin vilja; 6) hjelpsamhet och sannt kamratskap, finkänsla af
alla sina rörelser, 7) munterhet genom omvexling och deraf föl

jande lättare blodomlopp, om den rätt användas med måtta och

liflighet; men utan tröttande tidspillan 8) att de spara munde

ringen. Derför är den f. n. lättast att införa i Armeen, och ett

medel, att genom Armeen införa kroppsuppfostran i Gymnasier
och skolor. - -

19. Vid rekryters behandling bör man iakttaga, hvilka

yrken rekryten mest idkat: om onaturlig stelhet i fingrarna visar

sig ID. m.; emedan de mer eller mindre ensidiga kroppsställningar,
sam hans arbeten fordrat, oIikstämmigt utvecklat hans kropps
delar, och man i följd deraf, för att återfå likstämmighet, huf

vudsakligen måste arbeta med de svagare och stela delarna.
Åfven måste iakttagas vid rekryters uppställning till rörelser, att

de komma att arbeta tillsammans, hvars kroppar äro någorlunda
lika utbildade, likväl så att alltid de karlar, sam äro ungefär
ligen lika långa, verka tillsammans.

Rörelsernas styrka gradueras, början sker med de svagare;
och öfvergången till de starkare sker småningom. Samman-
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sättningar af skilda delars samtidiga öfning undvikes alldeles i

början.
20. 80m rörelser utan machineri beqvämligast kunna ske

på öppna fältet med ett större antal personer, och utan olä

genhet öfvas när och hvar sam helst vid öfningsläger och fält

tåg; så har denna gymnastik äfven fått namn af Fältgymna
stile. Dess rörelser utföras dock på ett enda led, eller med större

öppning mellan tvenne leder. Undantag derifrån äro de rörel

ser, som utgöra rumförändring. Språng göras med flera led på
stora öppningar. Dubbla stöd erfordra tre slutna led. För ör

rigt behöfver hvarje rörelse sin serskilda ;uppställning af ledet,
antingen i front eller i flanque, med olika betäckning m. Il1.

21. Om uppställning måste verkställas på flera led, böra.
de vara öppnade. Vissa öfningar fordra dessutom halft, helt
eller dubbelt afstånd, andra fordra betäckning framåt eller bakåt
af udda rotar. De flesta fristående rörelser och rumförändringar
kunna göras i flanqueställning, andra i frontställning ; men blott
få rörelser utan stöd göras i halft höger (venster) om!

22. Hvarje rörelse skall hafva sin egen utgångsställning,
hvilken noga intages på särskildt kommando. Derefter följer ut

förandet (till slutställningen) med sina särskilda kommando-ord.
Derefter återgår man till utgångsställningen o. s. v., vexelvis

upprepadt.

23. Rekryternas Fältgymnastik fördelas och verkställes i

följande trenne afdelningar. Första a/delningen innefattar alla.
rörelser utan stöd. Andra afdelningen alla rörelser med enkelt
stöd och kedjerörelser. Tredje a/delningen alla rörelser med
dubbelt och sammansatt stöd.

RÖ1'elser utan stöd.

Grundställning och vändningar enligt Exercis-Reglementet
3:dje afdelningen för Armeens Jägare, dock bör i början ej af

seen de fästas derpå, om rekryten rigtigt intager denna lediga.
ställning och gör vändningarna väl, hvilket just genom friatå
ende gymnastiken skall erhållas.
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24. l) Enkelt och dubbelt afstånd mellan fötterna a) rätt

fram, midt framför hvarandra b) i rät vinkel 2) Fötternas flytt
ning till sidan och tillsamman (i flanque) - Appellrörelser
a) i front b) i fyra plan från halft höger om.

25. Till intagande af den mindre armböjningen med våg
räta underarmar, kommenderas: Armar halft uppåt-böj! (l
tempo.) Öfverarmen lodrät, sluten till sidan, underarmen upp
föres, och stannar i rät vinkel mot öfverarmen. Derefter kom

menderas:

l) Fingrar böj! 2) sträck! 3) Samma Ett! Tu!
Vid l:sta kom :-ord: knytes handen helt svagt och vid 2:dra

kom:-ord: utsträckas fingrarna starkt. Dessa båda rörelser upp
repas sedan vexelvis på temporäkningen Ett Tu.

Anm. Denna rörelse verkställes i fyra olika planer. tum

men upp, ner, utåt, inåt.

Half Rotering.
Handen sträckt vrides utåt och inåt efter räkning.

Hel Rotering (Handleden.)
Handen vrides i cirkelform kring handleden, fingrarna böjda

i sin naturliga ställning. Anrn. Alla dessa rörelser verkställas
med armarna halft uppböjda. För att återgå till grundställ
ningen kommenderas: Uidtåt!

26. (F'amnstående 2-plan-Armböjning ').
Armar framåt-sträck! 2 Tempo.
Armar bakåt för! l Tempo.
Det Lista komsords l tempo likasom armar uppåt böj!

*) Utg;s anm. Då texten blott un dan tag vis anförer en benämning rifver kom
mando-orden , har utg., till läsarens underlättnad mellan pareuthes I\ifogat de nu

brukliga ·namnen i de fall, då sådana vetterligen finnas. Det här anförda namnet
är dock ej fullt rigtigt, dels emedan det plägar förutsätta en »rdreieeqifnares» mot
verkan, dels emedan rörelsen dR antages, börja med utsträckta armar, hvilket
nogare plägar iagttagas i sjukgymnastiken. Det gemensamma och väsenteliga
är rörelsetagarens sträfvan utåt. Likaledes i det följande äro de uppgifna namnen

sällan rätt träffande, emedan vissa rörelsers utförande undergått mindre förän
dringar. Dessutom är redan anmärkt, att uttrycket Famn m. m. genom miss
bruk vanligen utmärker slutpunkten, icke utgångsställningen. Det vore väl rät
tare att söka använda reglementets beslägtade terminologie; men detta är dock
svårare i vissa fall. Jfr. II kommandotabellens 5:te armrörelse. Enligt till
hörande teckning göres utfallet i följande N:o 30 rätt framåt från grundställningen.



649

Vid 2:dra tempo utsträckas armarne rätt fram vinkelrätt
mot kroppen, fingrarna slutna och fullt sträckta, handens insida
nedåt vänd, och tummar och fingrar slutna. Vid 2:dra korm-ord
utföres något långsamt arm arne (sträckta) åt sidan med bibehål
lande af räta vinkeln mot kroppen. Efter räkning återgår man

sedan vexelvis till utgångsställningen och slutställningen.
2'7. (Gångstående - - 1).

Höger (venster) fot framåt ställ!
Vexelvis på tå låugsamt-s-häf'!
Byt om ställ!

Vid 1:sta kom:ordet flyttas foten rätt framåt, nära tvenne

fotlängder. 2:dra kom:ord. verkstäl1es efter räkning i fyra lång
samma tempo utgörande främre hälens höjning, sänkning, den
bakres höjning, sänkning. 3:dje kom:ordet utföres i tvenne tempo;
venstar fot framställes först.

28. (?- -?).
Höfter fäst!

Axlar bakåt-för!
Rekryten förer sina axlar lindrigt tillbaka; men i öfrigt

bibehåller sin ställning. I följande tempo återgå axlarna sjelt
mant till deras vanliga ställning utan att karlen framdrager dem

ytterligare.

29. 1. Vridning med slutna fötter och utåt sträckta armar.

2. [Famngrenetående Kastvridning.)

1) Fötter slut!

2) Armar utåt sträck!

3) Åt höger (venster) långsamt-vrid!
Anm. Med fötterna ställda till sida kan rörelsen utföras

hastigt i tvenne tempo, med uppehåll i blindtempo deremellan.

30. 1. !Sträc1&-utfallstående Framåtböjning.)
2. (Sträck-utfallstående dubbel Armstriickning �exelvis uppåt och utåt f)

l ) Udda luckor betäck!

2) Armar uppåt sträck!

3) Venster fall-ut!
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4) Framåt långsamt böj!
5) Långsamt uppåt sträck!

Anm. Ryggböjningen blott ända till vågrätt plan (till star
kare böjning kommenderas: Hufvudet nedåt, framåt-böj!) främre
knäts böjning oföränderlig under rörelsen.

I samma utgångsställning kunna armarne böjas och sträc
kas (uppåt eller utåt), hviJket bör ske med kraft och hastig
het.

31 Utfall med V1·idning.

1) Udda luckor betäck! Halft höger om!

2) Höfter fäst!

3) Venster fall-ut!

4) Till venster långsamt vrid!

32. 1. (Famn-utfallstående 2-Armslagning.)
2. (Famngångbågstående 2-Armslagning.)
3. (Famngående 2-Armslagning med halfva steg.)

4. (Famngå.ende 2-Armslagning med tretakt, blindtempo i jemnG steget.)

1) Udda luckor betäck!

2) Höger om!

3) Armar utåt, venster fall-s-ut!

4) Armar framför-böj! Sträck!
Anm. Samma armrörelse göres med det mindre alståndet

mellan fötterna och bakåt böjd kropp - eller under marsch
med något afmätta takter.

33. 1. (Räckstående 2-Armsvängning vellJelvis uppåt och framåt.)
2. (Räckstående 2-Armböjning. *)

l ) Udda luckor betäck!

*) Utg:s anm. Dessa tvenne namns synonymer behöfva väl ej här upprepas,
utan mehn för tydligheten. Utgltngsställningen i den sednare enl. Gymn. RegI.
mom. 109, slutställniugen enl. RegI. mom. 98. Bland handskrifterna förekomma
vårdlöst utförda teckningar (med eller utan anmärkningar) til], en del förestäl
lande desamma rörelser, som upptagas i Gymn. Regl. 1836. Ofriga teckningar
af fristående rörelser ätergifva följande öfningar, nierändels utan bifogade namn,
hvarföre de af utg. anföras med deras nu gängse benämningar: Stående hujvud
rullning med höftfäste - Sträckgrerwändstående jramåtböjning. - Att stäende
på ena benet uppböja knäet »framåt eller utåt», med höftfäste - Halfstående
jotuppböjning bakåt. - En utfallstående inledning till armarnas simrörelser,
St1'äckvriststödjande och Sträcktår,tödjande bakåt-Ryggböjning. ÅtskiJiiga inled
ningar till Språng o. s. v. För öfrigt märkas följande benämningar: »Utfall med

rotering» förmodligen på hälarne till vändning af 180°, samt .IlvexelutfaU. (pI
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2) Armar framåt sträck!

3) Armar Sväng, ett! tu!
Anm. Axlarna framdragas ej, oaktadt armarnas framåt

sträckning. Svängningen sker med raka armar vexelvis uppåt och
framåt. Från samma utgångsställning (framåt sträckta armar)
kunna de hastigt ryckas bakåt till samma ställning, som i l:sta

tempo af armsträckningar.

(Sträck-utfallstående Balcåtböjning.)

l) Udda luckor betäck!

2) Armar uppåt sträck, venster fall ut!

3) Långsamt bakåt böj!
4) Uppåt sträck l

34. När karlen lärt enkel fotflyttning framåt, och att häfva

sig på tårna och böja knäna, bör han lära sig att med lyftade
hälar utföra fotflyttningen, hvilket räknas i fyra tempo l) framåt
i fotens räta vinkel utan att sänka hälarna 2) återflyttning 3)
flyttning framåt rätt i roten, 4) återflyttning. Detsamma göres
med andra. foten, och äfven bakåt.

35. Kapplöpning, Tåmarsch (halfva steg) med räkning i

fyra tern po, m ed höftfäste : l) framflyttning af venstar (höger)
fot 2) Häfning på tårna, mest högra (venstra) foten 3) fram

flyttning af högra (venstra) foten, intill den venstra (högra) 4)
Nedsänkning. Balancemarscher på tårna, framåt, baklänges
med räkning, samt marscher i halft höger om, med halfva steg,
på sulan, på tårna.

36. l. A,'marnas böjning uppåt och sträckning utåt.
(Stående (1 *) 2-arm-utåt-sträckning, och Böjning.)

2. (Utfallstående 2-arm-utåt-sträckning och Böjning.)
3. (Desamma Långsamt utförda.)

l) Udda luckor betäck!

stället och med förflyttning), med armskiftning under stark »effaeering. - arm

skiftningar med olika »hugg» - »Hoppning pit stället med skiljda fötter» samt

"Hoppning p� stället med satts», förutan åtskilliga öfningar, hvilka Förf. med

goda skäl sedan utgallrat ur sina tryckta skrifter.

*) Utg:s anm. Förunderligt äga flera af de enklaste härledda utgllngställ
ningarna, (som Gymnastik Regl, mom. 98 m, fl.) vettertigen intet namn (att ej
räkna det sednare föreslagna »sänkstöt», som förut tillhör fäktning) medan mil.nga
andra af de mest begagnade ställningars och rörelsers talrika synonymier pläg"
ursäktas med ordspråket: »älskadt barn har mlinga namn." -
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2) Armar uppåt böj!
3) Armar utåt sträck! Böj!

Anm. Samma rörelse göres från utfallställning, eller såsom
bröströrelse lång8amt med afpassadt uppehåll mellan sträckning
och böjning, utan handens omvändning nedåt.

Om Stöd.

37. Stöden i stället för machineri, äro antingen enkla eller
dubbelstöd. Enkla stöd kallas de, som verkställas af man med
man till lika antal *) eller med enkel kedja. Fästen kallas de
enkla stöd, som man an bringar på egna kroppsdelar såsom
höften, pannan, nacken, knät m. m. Dubbelstöd kallas de, som

bestå af flera på en gång understödjande personer; äfven om

detta biträde förenas med formerad kedja (kedjestöd), hvilkens

rigtning är långs ledet, eller också i vinkel mot ledet å ömse si
dor om den rörelsetagande. Om kedjan slutes af två eller flera,
uppstår Ringstöd. Stöden beräknas efter kroppsytans verkliga
eller skenbara vinklar; och man indelar dem således äfven i

höga och låga stöd, samt mittelstöd. de sednare vanligen i kedja.
Högt stöd räknas från ögonens höjd till bröstgropen samt med
öfre extremiteterna, lågt med nedre extremiteterna, midtelstöd
från bröstgropen till ljumskarne. Punkterna för stöden på öfre
och nedre extremiteterna äro: axelleden och höftleden, arm

bågen och knäet, handleden (handen) och vristen, tumvinkeln

(fingrarna) och tåspetsen (hälen). Enligt den naturliga större

eller mindre ledbarheten af nämde vinklar, blifva punkterna
kring desamma förändrade. Sålunda kunna stöden kring axel
leden vara ö/ver eller under, framom eller bakom nämde led;
men vid armbågen och handen kunna stöden ske ö/ver och

under, framom och bakom; vid höftleden endast utom; vid

armbågen och knäet ö/ver och under samt på sidornat vid
handleden och vristleden, öjver, under och på siderna ; vid tum

vinkeln, tåepetsarne, framom, armbågen. (?) - - - - -

*) Utg:s anm. Pli ett annat ställe säger författaren 1ikväl: »Stöd är antin

gen enkelt eller dubbelt; enkelt säges, då det sker af En, och dubbelt af två
eller flera man.»
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38. Passiva eller fasta äro de stöd, som inskränkas till

ställningens eller jemnvigtens befästande hos den rörelsetagande.
De utgöras antingen af kedjestöd, meddeladt af sidemännen mot

olika delar af den rörelsetagandes kropp - eller verkställas af
denne sjelf derigenoui, att han hvilar siua händer på en eller
tvenne sidemän. Aktiva eller rörliga stöd äro ett stundom svagt,
stundom starkt, alltid afrnätt sträfvande i motsatt rigtning till
kamratens rörelse, skiftevis af- och tilltagande. De äro så
ledes vanligen svårare att rätt utföra. Stundom förbindas båda
dessa olika stöd.

.

Hvarje rätt anbragt och rätt ut/ö1'dt stöd
är till aktiva (?) Rörelser ämnadt att underlätta eller försvåra,
samt i båda fallen att bestämma och reglera karlens ansträng
ning i mon af hans krafter. Hvarje stödrörelse förberedes der

med, att endast stödet anlägges och ombytes, utan användande
af den afsedda rörelse, som skulle följa. Hvarje rörelse med

enskilt stöd användes sedan på det sätt, att så snart den går
med full säkerhet, kommenderas endast de tempo, som bestäm
ma uppställningen och stödens anläggning, hvarefter instruk
tören tillsäger huru många gånger sjelfva rörelsen skall upp
repas, hvilket aldrig bör öfverstiga 4-5 gånger för hvarje
sida innan grundställningen återtages. Instruktören bör likväl

derunder noga öfverse öfningarnes jemna gång. Afven iakt

tages, att de rörelsetagande alltid böra se upp eller rätt fram,
och stöden antingen rätt fram, eller i ögat på hvarandra. Mot

ståndet bör aldrig å någonderas sida vara starkare än stödens
orubbade stadga medgifver. All våldsamhet vare strängt för

bjuden *).

Rörelser med enkelt stöd;
39. l) Udda till rörelse, jemna till stöd!

2) Jemna framom (bakom) udda-betäck!

3) eller Jemna luckor framåt (bakåt) betäck!
Anm. När stöden anläggas, öfverböjes kroppen på det

framsatta benet, hvars böjning ökas. och minskas .uuder rörel-

*) Utg:s amn. Dessutom förekomma följande uttryck i texten: - »Kedjor
för armrörelser med flätade händer,» - »Korskedje framtill» »kedjade armar» m, m.
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sens tilltagande eller aftagande. Udda och Jemna ombyta att

vara stöd och rörelsetagande.

40. Benstr'äckning framåt,
(Krokhalfstående (f) Knästräckning med tvenne stödkedjor.)

l) Jernna till rörelse.

2) Udda venster fot fram, kedja länd stöd!

3) Jemna öfver axel stöd!

4) Jemna höger knä uppåt böj! Sträck!

41. Hufvudets böjning framåt af stödet.

(Stående aktiv IIujvudböjning med höftjäste.)

l) Udda till rörelse, jenma till stöd, Venster (höger) om!

2) Udda höfter fäst!

3) Jemna venster fot fram, öfver axel, nack stöd!
4) Udda hufvud bakåt böj! Jemna framåt böj! *)

Anm. Jernnas armbågar stöda mot uddas axlar, utan våld
sam tryckning.

42. (St1'äck-utjallstående 2-armnedtr'yckning.;:
l) Udda till rörelse, jemna till stöd!

2) Jemna framom udda betäck!

3) Jemna armar uppåt sträck, venster (höger) fall ut!

4) Udda venster fot fram, händer stöd!

5) Udda armar nedåt för!

6) Jemna armar uppåt för! Midtåt!

43. (Stödsträckvändstående Bakåtböjning med slutna fötter.)

1) Udda till rörelse, jemna till stöd!

2) Jemna midtelkedja, bakom udda stöd!

3) Udda fötter slut! Armar uppåt sträck!
4) Udda åt höger (venster) vrid! - still !

5) Udda långsamt bakåt böj!
6) Udda långsamt res upp! Midtåt!

*) Utg;8 anm. Det är bekant, att der »flor» eller annan upphöjning är att

till,g§, plägar Ulan förstödet begagna sig deraf, en fördel, som lättare kan um

bärall om manskapet är indeladt efter längd. Jfr. nedan.
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44. (Gren8pånnböjande Hålning på tårna.)
1) Udda till rörelse, jemna till stöd!

2) Udda bakom betäck!

3) Jemna fötter till sida, armar uppåt sträck!

4) Jemna bakåt böj! Udda venster fot fram, handled stöd!

5) Jemna långsamt på tå häf! Nedåt sänk!

Anm. Uddas knän bibehållas sträckta. Bakåtböjningen
lämpas med måtta efter karlens krafter i armar och bål. Ögo
nen seende uppåt.

(Stödst'l'ickbågkrolc (r)-ha�f8tående Knästräckning )

l) Jemna till rörelse, udda till stöd!

2) Udda venster fot tillbaka, bakom midtelkedja stöd!

3) Jernna armar uppåt sträck! Venster knä uppåt L0j! Bakåt

långsamt böj!
4) Knä långsamt sträck! Böj!

Handvridning.
(Motstående Wexel-handvridning Jfr. Regl. mom. 328.)

l) Udda framåt betäck! Höger omvänd er!

2) Händer stöd!

3) Udda Långsamt Händer inåt (utåt) vrid!

4) Jemna Vrid!
Anm. Ofverarmar lodräta, underarmar vågräta, äfven stödens.

45. (Krokhaifstående (f) - - ?').
l) Udda till rörelse, jemna till stöd!

2) Åt venster (höger) enkelt afstånd marsch!

3) Jemna bakom, udda-betäck!

4) Jemna öfver axel stöd! Udda höfter fäst!

5) Udda veneter (höger) knä uppåt böj!
6) Udda benet framåt sträck!

*) Utg:s anm. Da det upplyftade benet sträckes innan det utföres, torde
utgll.ngsställningens namn böra innehälla uttrycket »spjern» i stället för »krok» p
Jfr. Gymn. Regl. mom. 169, 3 J 3. Utom anförda rörelser med enkelt stöd före
komma teckningar utan text till följande, som ej upptagas i reglementet: Inled

ning till bundna språng med kedja. - SprKng öfver kedja (IIEchappell), - Samma
med vändning ("VoItell), - »Kullbytt öfver kedjan - äfvensom olika kedja o,

a. stöd med armbågsvecken o. s. v. Jfr. ofvan.
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7) Udda benet åt sidan för!

8) Udda benet framåt för! Midtåt!

46. 1. (Famn-utfallstående 2-plan-Armböjning.)
�. (Farrm-stttpstående 2-plan-Armböjning.)
3. (Famng1·en-stup.�tående 2-plan-Armböjning.)

Truppen på ett led eller med öppnade leder.
l ) Udda till rörelse, jemna till stöd!

2) Helt afstånd Marsch! Rättning!
3) Udda venster; jemna höger om!

4) Udda armar framåt, venster fall ut!

5) Jemna utom hand stöd!

6) Udda långsamt armar utåt för! Jemna inåt för!
Anm ,Göres äfven utan utfall med framåt lutande bål,

med skilda fötter. Hvarannan rote framrycker.
Anm. Lek: Väga salt göres både med enskildt stöd och

med kedja, det sednare på flera olika sätt. - - -

Rörelser på trenne led, med dubbelt eller sammansatt stöd.

47. 1. (Stödjande plan Vridning.
(Stödgrent'åndstående Bakåtdragning, med kedja och nackfåste.)

2. (Samma rörelse med Mag-Lånd-tryckning.)

Truppen i frontställning.
l) l:sta led till rörelse, 2:dra, 3:dje till stöd!

2) Från höger (venster) enkelt afstånd, marsch l

3) 2:dra luckor betäck!

4) 2:dra venster fot fram, Midtelkedja bakom stöd!

5) l:sta bakom hufvud fäst och fötter, till sida ställ!

6) l:sta åt höger (venster) vrid!

7) 3:dje slut till, på l :stas armbågar stöd!

8) l:sta åt höger (venster) böj! Uppåt sträck!

Anm. Det motstånd, som stödet gör vid uppresningen, bör
utföras jemnt och lämpas efter kamratens krafter. Vid vrid
ningen åt oenster hålla stöden sina händer tvärtom.

Anm. Denna rörelse blifver starkare med rygg_ och mag
tryckning, då tre man göra midtelstödet.
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48. 1 Nackvägning på stödens händer *).
.

(Famnspännböjande Häfning på tå, med nackstöd.)
2. (Samma utan nackstöd.)
3. (Famnspännböjande lJufvudböjning bakåt, motstånd af mden.)

Uppställning på trenne led, med helt afstånd, flanque.
l) 2:dra ledet till rörelse, l :sta, 3:dje till stöd!

2) 2:dra framåt betäck! Fötter till sida, armar utåt sträck!

3) l:sta, 3:dje halft höger, venster oru! Venster, höger fot fram,
nacke, handled stöd!

4) 2:dra långsamt bakåt böj! Still!

5) 2:dra på tå häf! Nedåt sänk!

Anm. Vid bakåtböjningen gifva stöden vika till dess, att

karlen kännes stadigt hvila på deras händer. Samma öfning
göres äfven utan nackstöd; stödens inre händer anläggas då mot

karlens öfverarmar.

Anm. Bakåthöjning af hufvudet (i stället för häfning på
tårna) under stödens motstånd, med de inre händerna försvårar
rörelsen.

49. (Stödstående Sidoböjning, med r6relsegijvare,)

Truppen i linie på 2:ne led.

l) l :sta ledet till rörelse, 2:dra, 3:dje till stöd!

2) Från höger (venster) enkelt afstånd marsch!

3) l:sta höger (venster) om!

4) 2:dra mellan l :sta ryck in!

5) 2:dra midtelkedja höft stöd!

6) l:sta venster höft och höger nacke fäst!

7) l:sta fötter slut! 3:dje slut till!

8) 3:dje höger hand på l:stas axel, vanster hand under ven

ster arm stöd!

9) 3:dje långsamt böj!
10) l:sta långsamt res upp!

*) Utg:s anm. Detta namn förekommer dock äfven för nagra andra rörel
ser med stöd: dels för den s. k, Stupfallande nackresning (med redskap eller
blott med annat stöd, Jfr, RegI. mom. 352, Tab. tO N:o 61 dels också för en

motsatt rigtninz, neml. med ryggen fälld bakår-nedåt, äfve nsom för den 8. k.
motfallstående Uppt1"!lckning mot en vägg, en atolpe, eller annat fotfäste,

Ling. Ill. 42
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50. (Sirnhängande 2 Bendelning t).

Truppen på 3:ne led, indelad i udda och jemna rotar.

1) Helt afstånd marsch! ställning!
2) Udda Irsta till rörelse, höger omvänd er!

3) Udda l:sta mellan 2:dra ryck in! Höger omvänd er!

4) Jemna l:sta framför udda betäck! Höfter fäst!

5) Udda 2:dra, 3:dje venster, jemna 2:dra, 3:dje höger om!

6) 2:dra venster (höger) fot fram, framom midtelkedja!
7) Udda l:sta venstor fot bakåt sträck, öfver axel stöd!

8) 3:dje venster (höger) fot fram, knä oeb vrist stöd!

9} 3:dje Långsamt fötter utåt för!

10) Udda l:sta inåt för!

1. Hä/rörelse "*) .

.2. (Sträckstupstående 2-Armböjning.)
3. (Sträckstupstående Ryggresning, med tvenne hö/tstöd.)
4. (Stödsträckstående Bakåtdragning. med samma stöd.)

Uppställning på 2:ne led, hvarefter rotar dubbleras.

l) Dubbelt afstånd marsch! Rättning!
2) Höger om!

3) 2:dra till rörelse, l:sta, 3:dje, 4:de till stöd!

4) 4:de framför 2:dra betäck! Högeromvänd er!

5) ] :sta, 3:dje höger, venster om! Höger, venster fot fram,
framom midtelkedja!

6) 4:de venster fot fram! 2:dra, 4:de händer ringstöd !

7) 2:dra fötter till sida ställ! Framåt böj! Långsamt armar böj!
8) 4:de armar böj!

Anm. Bålen ehuru lutad framåt, bör ej krökas eller kutas.
2:dra och 4:de göra vexelvis motstånd vid armböjningen. Utan

kedjestödet blir rörelsen svagare. Med förändring blott af hand
ledsstödet kan göras uppresning, med sträckta armar. Om 2:dra

*) Utg:s anm. Denna rörelse och de tvenne följande tillhöra försöken att
lstadkomma »häfrörelser» utan redskap. Flera sådana försök finnas bland rit
ningarne, sasom att (med stöd i stället för redskap) utföra Båghängande 2-

Armböjning. Fallhängande 2-Armböjning o. s. v. I texten förekommer äfven
ett mycket sammansatt utförande af Simhängande 2-A?'mböjning med flera stöd
och ännu flera kommando-ord. jemte teckning. Likaså omtalas en vriststöd
jande rörelse med många stöd, hvilken tyckes likna den i sjukbehandling någon
gång förekommande Högbindstående Ben-bakåt-d7·agning.

**) Utg:s anm. Denna törelsea namn enligt nuvarande terminologie vore

väl Sträckstup,tående 2-Armböjning med trenne stöd hvaraf tvenne höftitöd. Här
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ledet gör högeromvändning, kan bakåtdragning verkställas med

midtelkedja bakom.

51. Tillägg. Ute kunna liniegymnastikens former i flera
afseenden lättare mångfalldigas; men inomhus underlättas an

vändandet af några vissa, som ute kunna vara hinderliga så
sam genom att smutsa munderingen om marken är fugtig,
dammig o. s, v.

På fritt golf eller tjenlig mark vid torr väderlek kunna
följande öfningar stundom användas utan redskap.

52. j. (Knästående 'RakåtfäIlning.)
2. (- - - - - - t.)
3. (Sträckl�nägrenstående samma.)
4. (- - - - -? o).
5. (Haljst1'äckgrenknästående Framvridning (?) med 8töd.)

Flanqueställuing med betäckta luckor.

l) Höfter fäst!

vidlåder dock en svår otydlighet; enär »stapstflende» ej förutsätter höftstöd : före
ning af uttrycken ))stöd» och »stup» begagnas ej, »tyngdlutande» medgifver
'olika stark lutning, t. o, m, nedom rät vinkel. Detta sida uttryck passar ej
heller för den tredje af dessa rörelser, emedan det äfven medgifver betydlig sänk
ning af armarue (framåt) under uppreaningen i motsats till Gymn. Regl. mom.

396 hvarmed rörelsen närmast sammanstämmer, Reglementet har uteslutit alla
tred ubbla stöd med »kort kedja.»

Af följande sammansatta stödrörelser förekomma teckningar, stundom med
några ord vid sidan antecknade: Sträckgrenstående Bakåtdrag1ting med kedjestöd,
- Stu]Jstående 1'yggresning (llSaltbärarell) med stödens händer korsade mellan
karlens skuldror den ena underarmen följande (jemte samstödets] längs hans rygg
den andra liggande framom hans axel; således ej att förblanda med den på
sednare tider i sjukgymnastiken brukliga Stupstående Ryggresning med mag
tryckning. - Sträckgångbågstående 2-Armnedtryclcning med ländkedja - ttågra
Jemnvägande rörelser på stödens axlar (Jfr. Regl, mom. 356): såsom uppsprån
get, kalladt »lätt jemnfota uppsprang» (kom-ordet är »Hoppa l» Jfr. nedan om

sprången), Sänkning och lläfning på armarne med uppböjda knän, med benen raka
framåt sträckta, Genomsp1'ång (llechappeell) detsamma Died »Volt», samt Öfver
slag - Ans]Jl'ingand� Öfverslag mot »ringstöd» med anslaget i stödens armveck
- äfvensom andra Ofverslag. En inledning till simrörelser, hvilande [i grundt
vatte'l.?) pä 2:ne »ringstöd.»

Atskilliga teckningar visa rörelser hvartill nuvarande terminologie vetter
ligen saknar brukliga namn. Under benämning af »arelrörelser» visar teck
ningen en rörelse med kedjestöd pä ryggen, infördt under karlens armar, hvilka
böjas uppåt. En liknande teckning med dubbelt stild kallas »bröströrelse.» Den
i RegI. mom. 316-318 upptagna öfning utföres här sä, att för rört:lsdagaren
kommenderas först »armar bakåt sträck!» hvarefter stödet anbringas och höft·
fäste göres o, s, v.

It) Utg:s anm. Det är svlrt att inse huru (enligt rörelsebeskrifningen e)
en dylik rörelse skall kunna gära, annorlunda. än på det vanliga sättet, (Jfr.
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2) På knä, tag ställning!
3) Långsamt bakåt böj! Uppåt sträck!

A.nm. Utgångsställningen på knä intages varsamt, utan

öfverilad brådska. Rörelserna på knä göras äfven med upp
sträckta arrnar och skiljda knän a) upprätt b) bakåt c) framåt
med stöd d) vridning framåt med ena armen uppåtsträckt, stöd.

53. (Stupfallande") 2-Armoöjning.)

Frontställning med helt afstånd.

l) Framåt i kull, stöd!

2) Långsamt armar böj! Sträck l

Anm. Kullkastningen göres med lagom hastighet; båloch
ben raka, samma linie, under armböjningen.

54. . Förberedande Vändninga1\
l ) Udda luckor bakåt betäck!

2) Venster (höger) fot framåt ställ!

3) Vänd, ett! tu!
A.nm. Foten flyttas rätt fram; vändningen åt motsatt front

göres på hålarne, med lyftade fotspetsar. Samma öfning kan

göras i halft höger (v.) om, ansigtet vridet åt fronten, hvaråt
äfven den framflyttade foten rigtas, båda axlarna rätt i roten

genom den högras bakåtföring. - Från denna utgångställning
vända fötterna på hälarna en rät vinkel, ansigtet tvänne räta,
men axlarnas rigtning ändras ej.

55. (Liggande 2-Benlyftning,)

Frontställning med helt afstånd.

l) Bakåt i kull! Armar uppåt för!

2) Långsamt fötter lyft! Sänk!

nedan om rörelser med redskap) nämligen p£ en upphöjning med stöd d. ä.

Knägrenstående Ryggfältning eller Motknästående Ryggresning pit plint e. d.
(liksom dell sist anförda, N:o 5) shida ej dermed afses Knästående Vadspänning,
hvilket är troligast. Teckningar saknas härtill, nämligen utan dylik upphöjning.
Deremot förekommer en teckning föreställande en Sträcksidfallande rörelse, som

synes bestå deri att karlen böjer den uppsträckta armen under motstånd af ett

stöd, äfvensom en liknande ställning vid bom.

*) Utg:s anm. Eller kanske Ilvligfallande» nämligen om stupfallande ut

trycker endast högre stöd ; såsom p£ flor, plint o, d. - Regl:s användning
(öfningstab. 8, lO) af ordet »framliggande» är en oförklarlig afvikelse från bruket,
älven. på . den tiden.
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56. I. (Helsittande Bakåtfällning med ttöd på fötterna.)
2. (Struckjallhelsittande samma.)

Frontställning med helt afstånd.

1) Udda till rörelse, jemna till stöd!

2) Jemna bakom betäck! Udda Höger omvänd er!

3) Udda sitt! Jemna fötter stöd!
4) Udda höfter fäst! Långsamt bakåt böj! Res upp!

Anm. Göres äfven med uppsträckta armar, och längre
nedåt ända till markon (golfvet.)

57. Bröströrelse ").

l) Udda till rörelse, jemna till stöd!

2) Jemna bakom udda betäck!

3) Udda sitt! Armar uppåt sträck!

4) Jemna slut till I Händer stöd!

5) Udda långsamt armar böj! Jemna sträck!

58. (Frambågliggande 2-Armböjning.)

1) Udda till rörelse, jemna till stöd!

2) Udda höger omvänd er!

3) Udda, jemna händer ringstöd !

4) Udda framåt i kull, tag ställning!
5) Udda långsamt armar böj! Jemna sträck!

Anm. Alla dessa rörelser kunna äfven göras; inom hus

på en matta, en pressenning o. d.

59. Tillägg Vid hvarje läger kan en springvall och graf
lätt uppkastas. en pallisad anläggas, en gärdesgård begagnas
o, s. v. Liniegymnastiken skiljes blott till det yttre från gym
nastik med fast machineri. Båda sammanbindas dessutom ge
nom det slag af öfningar, sam kunna utföras med löst redskap,
Sådana öfningar böra ej försummas, der medel dertilllätt kunna
anskaffas. De utföras lättast med några stafvar, gevär, pik,

*) Utg:s anm. Denna »bröströrelse- är Sittande 2-Armböjning med knä

rygg-tryckning. Namnen bröströrelse eller »arrn-bröströrelse» tilläggas för öfrigt
nästan alla i texten förekommande långsamma rörelser, hvari armarna väsente
ligen deltaga.
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remmar, stänger begagnade såsom springborn, trähästar, o, s. v.

hvilket antingen finnes eller lätt kan anskaffas. *)

Rö,'elser med machineri.

60. Dessa grunda sig på rörelser utan machineri; men

kunna äfven öfva elevernas kraft och mod högre än de sednare
af följande skäl: l) Att utgångspunkten för rörelsen kan mera

bestämdt angifvas genom fast machineri. 2) Att machineriet be
fordrar uthållningen af rörelsen. hvilken de le/vande stöden i
fristående rörelserna icke kunna Iernna. 3) Att genom machi
neriets höjd eleven öfvas att utan svindel eller andra åkommor
se ned från höjder nr. m. 4) Att mångfalldigt flera kropps
ställningar kunna utföras medelst machineri.

61. Då en apparelj finnes, begagnas fristående öfningar
mest i början och i slutet af en lektion; derför användas de
mest gemensamt i ännu större afdelningar än appareljgymna
stiken, som vanligen fordrar fördelningar i mindre antal,

Den mägtiga samverkan, som utmärker liniegymnastiken,
viker för individualitetens skarpare framträdande i rörelser med
machineri. Men denna relativa olikhet yttrar sig mest i de
svåraste öfningarna. Ju enklare de bundna rörelserna äro, desto
lättare kunna de äfven till det yttre antaga den samverkande
karakter, som förhöjer liniegymnastikens värde. Dock kunna
de ej öfvas på mer än ett led.

62. De yttre redskaperna lemna vanligen blott fasta stöd.

Hvarje ställning är antingen en aktif eller passij, och hvardera
af dessa yttrar sig åt olika ht1ilopunkte'1" Den aktiva ställningens
hviloytor är 1) Fot (hela sulan). 2) Tåbalk. 3) Tåspets. 4) Vrist.

") Utg:s anm. Utom de vanliga stafsprången m, m. utvisa hithörande teck
ningar följander En rörelse med staf (vågrätt hållen med båda händerna) lik
nande en Sträckgångstående Vridning; men händernas afstånd större. Vid lösa
stänger, burna af stöden, afbildas Båghängande och Fallhängande rörelser, Krok

hängande äjverkastning baklänges, m, m. Med gevär vågrätt hållet såsom tyngd
göras följande: �träck-utfallstående 2-Armhöjning och Sträckning vexelvis lång
samt - Sträckstående Framåthöjning - Räckstående 2-A1'msvängning i lodrätt

plan. - Sträckgren-(kors?) stående Kastvridning med tvenne lodrätt hållna gevär,
armarue ej fullt paralella, $träck-utfallstående 2-plan-,Armböjning (utan stöd) o. a.
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5) Häl. 6) Knä. 7) Lår. 8) Hand. 9)' Fingrar. 10) Nacke o,

s. v. men endast Fot, Tåbalk eller Band kunna vara sjelfstän
diga hviloytor; de öfrige äro blott seeundärt samverkande med

någon hviIoyta af det förra slaget. Stödet anbringas antingen
ö/ver i stabil jemnvigt eller under i stabil, eller labil (jemn
vigtsrörelser) under. Dess afändringar blifva *) - -

Den passiva ställningens hviloytor äro: Säte, Rygg, Mage,
(Sidor, Höft, Axel) Hufvud. - Dess afändringar blifva: - -

63. 1. (St1'äckgrenstående Spännböjning.)
2. (Spiirmböjande Tåhäjning.)

Truppen uppstäId en fots afstånd från väggen.
l) Balft afstånd marsch!

2) Fötter till sida, armar uppåt sträck!

3) Långsamt bakåt böj! Uppåt sträck!

Anm. Från denna ställning kan göras häfning på tå, ögo
nen rigtas på väggen. Andedrägten fri och oförhindrad.

Anm. Afståndet från väggen kan ökas till trenne fot

längder.

64. (Vrist-stödjande Bakåtböjning.)

Truppen uppställd nedom floren, tvenne fotlängder derifrån.

l) Halft afstånd marsch!

2) Venster fotspets stöd!

3) Armar uppåt sträck! Långsamt bakåt. böj! Sträck!

4) Fötter bytom stöd! tu!

65. I. (Sträckutjallstående 2-Armböjning OC1b Sträckning skiftevis, med
',älstöd.)

2.. (Sträckutjallstående Framåtböjning.)

Truppen uppställd trenne fotlängder från en vä.gg eller flor.

l) Halft afstånd marsch!

2) Armar uppåt sträck!

3) Till fotstöd venster bakåt fall ut!

4) Armar böj! Sträck!

') Utg:s anm. Fortsättningen saknas af detta vigtiga stycke.
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Anm. Hälen stöder fast mot väggen. Från samma ställ

ning kan göras långsamt framåt böjning, nedåt.

66. J. (Mot1'adspännande (1) Framåtböjning.)
2. (Stl'äckmotvadspännande (1) F1·umåtböjning.)
3. (Sträckhälstödjande F1·arnåtböjning.)

Truppen uppställd nedom floren på en fotlängds afstånd och
vänd emot densamma.

1) lIa1ft afstånd marsch!

2) Venster häl stöd!

3) Framåt böj! Sträck!

Anm. Båda knäna sträckta, Hälen stödes mot golfvet.
sulan mot floren, Detsamma göres med uppsträckta armar

Åfven med hälen stödd ofvanpå floren.

67. (Sträckutfallstdende Sidoböjning, bakre fotens yttersida stödd.)

Truppen uppställd i halft venster om, trenne fotlängder från

väggen.
l) Armar uppåt sträck!

2) Till fotstöd, bakåt venster fall ut.

3) Långsamt till höger böj! Uppåt sträck!

Ånm. Fotens utsida stöder jemt mot väggen. Sideböjningen
göres långsam och så obetydlig att axlarnas och bålens rätta

plan ej rubbas.

68. Truppen uppställes gent emot väggen, helt afstånd i
ledet. Udda uppsträcka armarne, framställa ena foten, böja
framåt, söka att uppkasta fötterna mot väggen, nedfälla åter
fötterna långsamt mot golfvet, uppresa sig, och upprepa det
samma.

Truppen uppställes emot floran vänd deremot och på trenne

fots afstånd derifrån. Udda stöda händerna derpå. Från denna

ställning flytta de benen hastigt framåt (utan att släppa hand

stödet) jemnfota så nära intill floren som möjligt, i nästa tempo
åter tillbaka; upprepa detsamma, och resa sig upp. Detsamma

göres sedan från kortare afstånd och äfven utan flor, samt äfven

med benens hastiga flyttning mellan (utom) händerna på floren;
åter tillbaka på deras ursprungliga plats med starkaste möjliga
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svängning uppåt. Sedan detta är väl inöfvat förenas med denna

bakåtkastning att sarntidigt intaga upprätt ställning med böjda
knän; såsorn vid afsprång från en bom.

69. (Spännböjhaljstående Benstråckning.)

Truppen uppställd med tvenne fots afstånd från väggen.
l) Jemna till rörelse, udda till stöd!

2) Udda venster fot tillbaka midtelkedja!
3) Jemna armar uppåt sträck!

4) Jemna långsamt bakåt böj!
5) Venster knä uppåt böj! Långsamt sträck! Böj!

70. t (Sträck-utjallstående 2-Armnedtryckning.)
2. (Sträckgrenstupstående (1 *) 2-Armnedtryckning.)
3. (Famnutjal/stående 2-plan Armböjning.)
4. (Famngrenstupstående (1) 2-plan Armböjning.)

Truppen uppställd trenne fotlängder från väggen, helt afstånd
i ledet.

1) Udda till rörelse, jemna till stöd!

2) Jemna framför betäck! Högeromvänd er!

3) Udda armar uppåt sträck! Till fotstöd, bakåt venster fallut!

*) Utg:s anm. Namnet inbegriper ej stödet för sätet. Hit hörande teck

ningar eller kortare anmärkningar med eller utan Damn an�å föröfrigt följande
öfningar med fasta redskap. Spännböjande 2-Armböjning med tvenne stöd (Fyr
stegsrörelsers följd af Spetslutande Ryggresning P (nStödstående framåtböjning»)
båda vid springstolpe - Stödstående Sidböjning vid vippmast eller bom. Det bör
här anmärkas att teckningarne dertill framställa en dylik flat bom att höjas,
sänkas och vändas på olika sätt, som på Lis tid begagnades i qvinnomas lilla
gymnastiksal. - Stödgitngstående Sidböjning - Sträckstödbågstående 2-Arm
nedt1'yckning - Gl'ennackstödjande Tåhäjnittg med nackstöd vid väggen. - En

halfsträcksidfallande ställning vid en bom. - Knästående Bakåtdragning. -

Högknämotstående Bakåtjillning armarna frihängaude, sJödet anbragt omkring hand
lofvarne. - Högknämotstående Ryggresning. - Haljsträckknäg1'enstående Fram
vridning på plint - Knästående Vadspänning vid springstolpe. - Af spännlig
gande rörelser: Vexelhandgång, Ryggjällning, Korsht"llnil1g (»ballanceringl)) En
snedspännliggande ställning med den ena handen högre. - Hvaljliggande Håll
ning i spänustolpe. - Hva{fgrenliggande (1) Hållning vid lodstege. - -- - Famn
jrambågliggande 2-Armslagning. - Sträckjramliggande 2-Armsträckning uppåt
och utåt vexelvis Famnjrambågliggande 2-plan Armböjning, på lägre plint eller
dyna (a och b). - Famn (?J-stående 2-plan Armböjning, stödet stående pli. flor.
- Sträckjallsittande 2-plan Armböjning, stödet stående bakom rörelsetagaren. -

Stråckfollsiuasule 2. Arm uppåt sträckning och 2. A'I'msvängning framåt och uppåt.
- Liggande Planvridning. - Häggrensittande Fl'amvridning. - Mot (?) sittande

Framvridning. - Grenstödsträckbågståe11de J;�l'amvridning vid bom eller vippmast.
- Liggande Uppresning på dyna med fotstöd - Mot (P) sittande Bakåt-tryckning,
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4) Jemna höger fot fram, händer stöd!

5) Jemna långsamt armar nedåt för! Udda uppåt för!
Anm. Hälen stöder fast mot väggen, bålen framåt lutad

utan kutning af ryggen. Armarna, bålen och bakre benet i
samma räta linea under utgångsställningen.

Anm. På mindre afstånd från väggen kan armarnas ned

tryckning göras med sätet (?) städt mot väggen, fötterna åtskiljda,
knäna sträckta, bålen framåt lutad, utan kutning af ryggen.

Anm. Likaledes kunna armarna föras långsamt utåt i våg
rätt plan under motstånd (dubbelt afstånd) af stödet. Detta

anlägges så att karlen sjelt uppbär sina armar. Rörelsebanan
sträcker sig framåt så långt, att afståndet mellan händer är lika
med axlarnas bredd. Bakåt går den ej så långt att de falla i

samma linea.

71. (Stupfallande Nackresning Jf1'. Gymn. Regi. tab. 10 N:o 6.)

Truppen uppställd nedom floren, vänd emot densamma, på en

fots afstånd derifrån, trenne led.

l) l:sta ledet till rörelse, 2:dra, 3:dje till stöd!

på låg plint. -- Helsittande Bakåtdragning, med händerna flätade framom paunan
»panafäste»). - Spännk1'okfallszttande rörelser. - Krokliggande och Krokhaljlig
gande knä Nedtryckning (IlSlagtningll) - Tyngdlulande (1') 2-plan Armböjning (vid
bom) - Häfstående Bröstspänning (ebröstsup») mellan stänger - Stående aktiv

Hufvudböjning, stödet stående på flor. - Båghängande och Fallhängande ställningar.
- - Våghängande rörelser: Ilenkel och dubbel Velte» pl långlina (enkel pl
vippmast) »Stupäntring» - Slagäntring - Hjulning (sittande, stäende o. 8. v.)
- »Kullbytt», längs efter redskapet äfvensom »Kämpning mellan tvenne hjel
tar» - - )Hängande') 2-Armböjning (2:ne linor) med utåt förd!! händer ("Häf
vägande»] samt 2-armgång (2:ne linor, häfplanka, våglina) och Antl'ing »rättle
des'), äfvensom Lod- och vagl'ätt »handhoppuing,» samt vll.grät förflyttning (eresa»)
armgång med volt (Häfplanka, våglina). - - Af Krokhängande rörelser: eeeel

Knästräcknillg, 2-bendelning, samma med rörelsegifvare (vid springstolpe), lodrät
och vll.grät handhoppning, öfverkastning (vid bom eller tvenne liuor) med II.tergång
- -- Mothängande 2-Armgång (springstolpe) - Stuphängande 2-Armböjning och

Krängning (lod- och våglina, stänger) - .lI1otgående »eeel Klifgång (springstolpe)
och Knyclcgång (spännstolpe). - - Olika Slingringar i lodräta, vågräta, stupande,
korsande, utomkring, o. s. v. - - Jemnvigtsrörelser (med eller utan stöd) på
stället eller med förflyttning pil. florens kant, flatskifva, kantskifva, (eller ps
»vippmasten») spänger, stängselgårdar, med gevär o. s. v. äfvensom »Löpningar
på stället med handklappning,» förmodligen för barn. -

� Af »benrörelser-»
Half�ittande Knäböjning - Grenstående 2-Knäböjning, stödet stående pl floren.
- Krokhaljliggancie 2-Knädelning (lIRäfsax,». - Högsittande 2-Bendelning.

En särskild uppeats, som utförligt beskrifver åtskilliga af dessa rörelser
med redskap, kan ej här upptagas 1) emedan den synes ej tillhöra detta förslag
utan vara nyare, 2) emedan den möjligen ej är af L. sjelf författad, Jfr. nedan
om lärj ungames skriföfningar, 3) emedan den saknar början.
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2) Från höger dubbelt afstånd marsch!

3) 2:dra, 3:dje mellan l :sta Ryck in!

4) ] :sta, 3:dje venster, höger om!

5) 2:dra i kull, tag ställning!
6) l:sta, 3:dje höger, venster fot fram, framom axeloch uacke

stöd!

7) 2:dra Långsamt hufvud bakåt böj! l:sta, 3:dje nedåt böj!

72. (!:Jpetsstupande Utgangställning.)

Truppen uppställd på helt afstånd från väggen.
1) Udda till rörelse, jemna till stöd!

2) Jemna framför betäck! Höger omvänd er!

3) Udda armar uppåt sträck! Framåt böj!
4) Udda på golfvet händer stöd!

5) Udda fötter uppåt stig! Nedåt!

Anm. Stöden gifva rum! och biträda varsamt vid stig
ningen, tillseende, att den ej verkställes snedt åt ena sidan,
medan jemna under stigningen närma sig med händerna intill

väggen, efter förmåga.

'73. I. (Motstående AxeZ-"ygg-Tryckning, vid vägg.)
2. (Samma vid springstalpe.)

Uppställning gentemot väggen, på trenne led, dubbelt afstånd,
1) l:sta till rörelse, 2:dra, 3:dje till stöd!

2) 2:dra till venster, 3:dje åt höger om Irsta ryck in!

3) 2:dra, 3:dje höger, venster om! Slut till!
4) 2:dra, 3:dje höger, venster fot fram!

5) 2:dra, 3:dje rygg och axel stöd!

6) 2:dra, 3:dje bakåt böj! l:sta uppåt sträck!

Anm. Vid 6:te kom:ordet trycka stöden karlens axlar och
öfverlif varligt bakåt under jemn tryckning i hans vekrygg. Om
rörelsen göres vid springstolpe, fattar karlen en tvärpinne vid

maggropens höjd. Liksom vid alla andra böjningar bakåt del

tager hufvudet i bålens bågliniga fällning och böjning.
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Voltige�ing, språng med stal m. m.

74. De precipitanta eller brådstörtande öfningarne: språng
(hopp) volte kullbytt m, m. afse att bibehålla fattning och sjelf
beherskning och förmågan att snabbt återställa jemnvigten från
de olikaste lägen, naturligtvis utan yttre hjelp. Alla dessa rö

relser böra derför öfvas med försigtighet och utan alla öfver

drifter, Åldre soldater böra aldrig tvingas dertill ; ty dessa öf

ningar skola utföras med största möjliga fulländning och med
fri andedrägt, helst utan tryckande beklädning. Likväl böra
de omsider öfvas med gevär i hand, eller med sabel på-axel
gevär; dock förnämligast de fria sprången. Befälet må noga
tillse att öfningarna småningom försvåras i jemnbredd med man

skapets stigande skicklighet, ej blott genom ökad höjd, längd
och djup, utan äfven genom svårare sammansättningar. Till

längdens bestämmande nyttjas springmål och språngmärken, en

eller flera man utställda på bestämda afstånd m. m. liksom i
rutor.

75. Dessa öfningar utgrena sig i flera olika grupper, som

dock öfvergå i hvarandra genom mellanformer, hvilka noga böra

iakttagas; Liksom andra rörelser kunna de delas i fria språng
och bundna språng d. ä. med rnachineri eller annat stöd. Språn
gen innefatta ytterst hastiga tempo, stundom sammansatta af

tvenne halftempo, såsom satts och anslag med händerna. Utom

stafsprång delas alla andra bundna språng i hela och delade.
De förra hejdas på stödet; de sednare öfverhoppa detsamma. -

76. Vid hela språng med stöd böra dessa vara beredda
att hastigt skilja sina fingerspetsar i fall den springande sän

ker sina hälar för mycket. - - -

Promemoria *).
77, Uppställning enligt Exe'l'cisreglementet.

I. Marsch på tå, Kretslöpning, Kapplöpning.
*) mg:s anm. Ehuru denna »promemoria» ej synes afse soldater (att dömrna

af hvad i öfri�t yttras om deras sprang) utan snarare tyckes vara någon hand
ledning för ungdoms öfningar, under uppsigt af någon mindre öfvad lärare, an

föres den dock, emedan den är ensam i sitt slag bland de efterleranade papperen,
undantagande n3gra korta anteckningar, som ej sinsemellan äga dgot tydligt
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Uppställning med öppnade led och betäckta luckor eller helt afstånd.
II. Förberedningar till satts och nedsprång (med räkning.)
III. Höjdsprång på stället, framåt, till vändning (med räkning.)
IV. Förberedningar till anlopp, satts och nodsprång (med räk

ning.
V. Längdsprång och höjdsprång med anlopp (med springmål)

l:sta ledets udda springa först, sedan samma leds jemna
o. s. v. ledvis. (Upplöpning.)

Uppställning ledvi«, lista ledet börjar, helt af.stånd.
V I. Förberedningar till bundna språng med anslag (springborn.)
VII. Anlopp med echappee och med mellansprång ; om bom

och häst finnas; göras enskilt, man efter man.

Samma rörelser repeteras, med något svårare sammansätt

ningar och ökade höjder, längder o. s. v. Djupsprång öfvas

ytterst varsamt, ej öfver halfva kroppslängden.

78. Trampolin förändrar språngets natur genom att fram

bringa en yttre kraft. som förvillar den agerandes omdörnme
om egna krafter, och minskar dess sjelfbeherrskning, och ställer
honom i beroende af detta främmande biträde. Fallgördlar,
madrasser m. m. äro åtminstone onödiga, emedan de ännu mera

minska afsigten med dessa rörelser, som är just att göra 801-

sammanhaug. J)'ör öfri�t förekomma teckningar öfver följande spr�.ng: »Pomeer»
öfver en st�ng vid olika höjd hållna af stöden; Inledning till OJverslag med
ganska kort afstånd mellan hvarje stllng, - »Echappeer» med .2:ne stöd - några
bundna Ö/versla.g och hjulningar med eller utan redskap, _. Inledning till bundna

språng på bom föreställande det 1 :sta tempo (den s. k. [emnvägande ställningen,
stödd pil händerna). - Djupsprång (utgåugsställningen) med ena benet framåt
fördt och böjda armar; och några andra spriing, deribland ett som föreställer en

gärdesgård, mellan hvars lodräta störar, de hoppande bilda en alingrande ström
af språng. Dessutom finnas pg några ställen en slags obegripliga teckningar.
som hafva någon likhet med musiknoter. De förekomma både vid fristående
rörelser och vid stödrörelser jemte andra teckningar. Vanligen följas tvenne
rader på det sätt, att den öfra är försedd med nottecken, den undre med raka
eller lutande streck, samt illa tecknade fötter o. s. v.; båda med några bifogade
bokstäfver o. 8. v. Afsigten tyckes dock ej vara sång, hvilken L. sällan an

vände, såsom till slagäntring o. a. rhytmiska förflyttnin�.ar, samt i sjukgymna
stiken vid Grensittande Höftrnllning m, m, Jfr. ofvan. Afven finnas några rit
ningar afo redskap. Dil likväl författaren sat.te föga värde p� dylikt; fÖI'bigh
de här. Atskilliga andra öfningar äro öfverkorsade med anmärkningen, att den

yttre anordningen drager genom bristande enkelhet manskapets uppmärksamhet
mera än afsigten med sjelfva rörelserna o. 8. V.
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daten oberoende af yttre hjelp i de svåraste förhållanden. Som
han går och står skall han lära sig att genast handla, och öf
vervinna mötande hinder, trots markens ojemnhet, hårdhet eller

slipprighet.
I början biträdes karlen vid afsittningen, men sedan bör ej

mottagning gifvas.
79. För anlopp tages minst två och en half gång före

målets längd; satts ungefär tvenne fotlängder från hästens svans.

Vid hvarje öfningsfält anläggas diken (smalare åt ena ändan)
och springvallar, hvilka manskapet ledvis öfverhoppar, slutligen
med gevär i hand. Kommando-orden äro:

l) Helt afstånd marsch!

2) I handen Gevärr!

3) (1:sta ledet) Längdsprång marsch!

4) Ställning! (2:ne tempo) o. s. v.

Sluttande upplöpningar göras iflanquema'l'sclt. De äro trenne

slags: a) I båge rundtom instruktören, som står intill foten af

sluttningen. När det ena ledet gjort 3-4 slag, kommenderas
Haltloch Rättning! leden ombytas. b) I spets med vändning,
göres mindre hastigt man efter man. c) Upplöpning med af

språng i djup från öfverkanten o. s. v. Om vallen hartvenne

sluttningar, kunna dessa öfningar ännu ytterligare förändras,
med gevär.

80. Soldaten bör söka att lätt utföra den samlade sattsen,
men dock så bestämdt och hörbart, att stöden kunna liktidigt
biträda vid uppsprånget. Detta gäller för alla språng på orör

liga stöd. Kullbytten. Hjulning, Gång på händerna a. d. må
öfvas endast i den utsträckning, som vården om soldatens mun

dering medgifver.

81. Om menniskan skall kunna yttra ett fullständigt lif,
behöfver hon den vilkorliga rörelsen lika såväl som djuret; men

då menniskans organism är vida fullkomligare än djurets, (ty
hon kan lära tusende graduationer af slöjder och konster, hvilka)
alla uttrycka bestämda begrepp, hvartill djuret aldrig hinner,
då måste denna hermes organism i sina rörelser vara likaså
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mångfaldigt vexlande och således i oändlighet fortgå, fast alltid
efter bestämda lagar; ty om lagar icke antagas gälla för alla

meuniskokroppens rörelser, så måste den såsom materia antingen
upphöra att vara organiserad, eller också upphöra att vara

materia.
82. ÖjveTkrajt i enskilta fTiska kroppsdelar kan icke an

ses såsom veTklig kTaft; ty all ojemnhet förorsakar inskränkthet
eller stelhet i vissa delar och tafatthet eller slapphet i andra.

Likväl kan menniskokroppen icke genom gymnastik ernå en

fullkomlig likstämmigl�et i alla sina delar. Hvarje menniska
hindras derifrån. mer eller mindre antingen genom medfödda

bräckligheter eller genom vanskötsel, olyckshändelser, utsväf

ningar m. 11;.

Om gymnastiken icke kan upphäfva alla bräckligheter. gag
nar den likväl genom att för samhället göra menniskokroppen
så duglig, som den med vidlådande lyten oeh bräekligheter,
kan blifva. Som menniskokroppen är med dylika brister be

häftad, bör dess utbildning ledas -- från de aIraenklaste rörelser,
stundom långsamt steg för steg till svårare öfningar, och i början
förnämligast rigtas emot dessa svagheter i vissa delar.

Icke heller bÖT man fÖTsöka att dTifva kroppens utbildning
till det högsta; ty ett sådant behandlingssätt blefve ensidigt; eme

dan ingen kropp kan hinna lika färdighet i alla rörelser. Så
ledes bör man endast harva afseende på menniskokroppens all
männa förmögenheter - de rent kroppsliga anlag, hvilka äro

nödvändiga för livar och en, OlD han skall vara frisk och
verksam.

Hoad uppstår genom uteslutande öfveTd1'ift och ensidighet
vid utbildningen af kroppene enskilta jörmögenh.eteT. Dysterhet,
retlighet i lynnet, illsken sjelfkärlek, menniskohat o. s. v., slöhet
i tankekraften, råhet i sinnet, djurisk vildhet i seder o. s. v,

Af oliksidig öfning uppstå dessutom snedheter,
83. Menniakan fåt' genom rätt afpassad rörelse ett redi

gare medvetande af hvad hon förmår, och icke förmår. Detta
medvetande röjer sig genom en renare vilja, minskad retlighet,
ett bestämdare handlingssätt, säkrare öga, förhöjdt mod och

tygladt öfvermod, m, m.
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Således har kroppens utbildning ett andeligt sYlte, och ett

märkbart inflytande på sedligheten.
84. Den pedagogiska gymnastiken är så förenad med den

medikala, att endast den yttre formen skiljer dem. Behofvet
af den pedagogiska gymnastiken såsom ett utbildningsmedel be
visar tillvaron af en medical syftning deri; ty såvida den förra
är ett preservatif mot menniskoorganismens förfall, måste den

ledas af en fysiologiskt pathologisk ide, och alltid i tillämp
ningen grunda sig på det subjektiva förhållandet. För att be
dömma de yttre formerna," måste individualiteten afses; ännu

mera för att bedömma de inre. Gymnastiken måste således
äfven i en yttre bildning grunda sig på ett rent vetande, utan

hvilket den skulle förfalla till athletisk råhet.

85. Mennniskokroppen består af flera slags olika fasta
och flytande delar; de sednare tränga öfverallt emellan de fasta

delarna, afsätta vissa ämnen från sig till näring åt de förra,
eller afsöndra sådana, hvilka, inblandade med redan förut be
redda safter, frambringa nya sammansättningar, eller ock från

skilja sig andra, som icke vidare kunna betjena kroppen, utan

derföre uttömmas af densamma. Den vexling, som häraf upp
står, åstadkommer en ständig förnyelse af hvarje den minsta

kroppsdel, hvilken förnyelse likväl står i närmaste samband med

kroppens allmänna utbildning, och särskildt till den frivilliga
rörelseyttringen. flvarje rörelse, beroende eller oberoende af vil

jans inflytelse, utföres af kroppens köttdelar. Dessa, hvilka bestå
af fina trådar, som kunna sammandragas och uttänjas, och der

före äro i stånd att utföra rörelser så väl för enskilda delar,
som för hela kroppen, ligga till följd af rörelsernas mångfald, i

bestämda rigtningar och afdelningar, dem man kallar muskler.
Den egentligt trådiga muskelmassan sammanbinder äfven sig med
och omgifves, till sina mest fina trådar af en egen slags hvit,
nästan genomskinlig, med oregelbundna ihåligheter och fina hinnor
försedd väfuad, som kallas slemväf, hvari fett oftast afsätter

sig, och hvilken ingår i sammansättningen af hvarje organ: utom

dess höra ådror och nerver till musklernas sammansättning.
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Ådrorna eller kärlen, redskapen för vätskornas omlopp, utgöras
af trenne till sin värnad olika systemer, pulsåder- ven- och

sugådersystemet; dessa olika systemer öfvergå i hvarandra, och
helt och hållet bero af hvarandras förrättningar. De äro ihå

liga gångar, från ett tums till 'I'ude1s hårs tvärdiameter, hvilka
föra vätskorna dels från, dels till hjertat. Pulsådrorna, de nä

ringsförande kärlen, utgående från hjertat, utgrena sig i flerfal

diga slingringar och ådernät, inom hvarje särskildt organ och
föra en röd vätska, kallad, arterielt blod. Venerna, gemenligen
kallade blodådror, af hvilka de flesta äro försedda med en slags
falluckor, hvilka blott tillåta blodet att stiga mot hjertat, ut

springa från pulsådrornas finaste utgreningar och innehålla ett

mörkbrunt, nästan svart blod.. Sugådrorna, som upptaga de
till näring öfverflödiga, rent upplösta bloddelarna, och föra ofär

gade vätskor, äro ytterst fina rör med tunna genomskinliga väg
gar, och äga liksom venerna, ehuru mera tätt lägrade, fördäm
mare eller klaffar, förmedelst hvilka den i dessa kärleu inne
slutna vätskan ledes från grenutbredningen in i större stam

mar, livarefter den ofärgade vätskan utgjuter sig i venerna och
sammanblandas med det svarta blodet. Bland sugådrornas för

rättningar hörer äfven upphämtningen af det i magen och

tarmkanalen, medelst flera tillsatta safter omvandlade födoäm
net. Så snart eu vätska blifvit inledd i dessa kärl, genomlöper
den en mängd körtelkroppar, i hvilka sugådrorna mångfaldigt
förgrena. sig, hvarefter de gå i färre grenar. Förmedelst sug
ådersaftens öfvergång uti flera kärl och kringförning uti kört
larna, förmildras (?) de från kroppens alla delar uppfångade,
olikartade vätskorna. Nerverna, som nästan oändligt förgrenas,
framställa sig, som hopade cylindriska små rör, hvilka stå
jemnlöpande i medelbar beröring med hjernan, ryggmärgen och
nervknutarna. De äro icke allenast beting för sinnesorganerna
och den frivilliga muskelrörelsen, utan bidraga äfvenledes till

hvarje förrättning, som bålens inre organer fullgöra. Bland dessa

intaga hjertat och lungorna nästan hela den hålighet, bvilken
refbenen bilda. lljertat och lungorna hvila på en tvärliggande
hvalf-formig muskel, hvilken utgör skiljeväggen mellan bröstet och

Ling. tu. 43



buken. Denna. skiljovägg, kallad mellangärdet, som betydligt
bidrager till andhämtningen, genomsläpper dels hufvudstammen
för pulsådrorna och venerna, matstrupen samt underlifvets ner

ver och sugådror ; härigenom ställa sig bröstets organer i före

ning med dem, som äro uti buken och bäckenet lägrade.
86. Men på det att de viljan tillhöriga musklerna skola

med bestämdhet kunna utföra de sammandragningar och utsträck

ningar, livarigenom kroppens rörelser åstadkommas; så äro de
fleste fästade med en eller båda af sina ändar, förmedelst en

hvit, glänsande hinnagtig eller rund sena, på de fasta bende

lame, som sinsemellan förenas genom ledband, hvilka sednare på
sin insida afsöndra ett slemmigt ämne, hvarigenom rörlighet
mellan ledgångarne underhålles. Förmedelst den oafbrutna för
bindelsen mellan kärlen och nerverna beror musklernas eget lifo
Muskelkraften eller spännkrcften står således i oafbruten för
bindelse till kärlen och nerverna, hvarföre de senare utbildas

jemnlikt med musklerna. Skall den i kärlen löpande vätskan,
sjelf kunna återvinna sin förlorade kraft att nära eller utbilda
och underhålla kroppen, måste det ofärgade eller färgade ämnet

införas i sådana kärl, som närma sig centralorganet for blod

omloppet eller hjertat. Sedan blodet slutligen ströramat in uti

högra delen af hjertat; utdrifves det i de å ömse sidor af det

samma, genom en skiljovägg åtskiljde lungorna, hvarest det kom
mer i oegentlig beröring med den i luftrörsvägarne inandade
atmosferiska luften, hvarigenom blodet ånyo blifver tjenligt till

näring för kroppens alla delar. Efter denna blodets förnyelse,
återgår detsamma från de fina ådernäten, genom kärlgrenar och
stammar in uti venstra delen af hjertat, livarifrån det sedermera
utdrifves till alla delar af kroppen; lifligare hos den kraftige
och sunde, trögare och ofullständigare åt vissa delar hos den

svage, sjuklige eller lättjefulle.
Af denna korta framställning bör kunna slutas, att hvarje

gymnastisk rörelse nödvändigt måste under tillräcklig föda icke
allenast sträcka sina verkningar till det frivilliga systemets olika

delar, och utbilda detsamma till större fullkomlighet; utan äfven
till de öfriga kroppens organer, hvilka alla sinsemellan stå i
medelbar eller omedelbar beröring och i ömsesidigt beroende af
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vätskornas jemnvigt och sundhet. Följakteligen är Gymnastens
syfte icke blott att afse de verkningar, som uppstå uti red

skapen för rörelseyttringarne, utan äfven att följa de af 'dem
väckta förändringar i kroppens öfriga organer.

87. Vid sammandragning eller passiv utsträckning af en

muskel sker äfven en sammanpressning och förryckning af de
muskeln tillhöriga blodkärl och nerver, som, sedan den muskulära
rörelsen afstannat, ökar aktiviteten inom kärlen, tillhöriga den på
verkade muskeln, och betordrar således tillförandet af arterielt

(syrsatt, närande) blod. Att förklara huru deJar af bJodet ordnas
till muskeJfibrilIer, nervernas inflytande härvid, absorbtionens
ökande m. m. skulle föra oss utom gränsorna för denna skrift,
hvars ändamål endast är att tjena till ledning fö r instruktörer
och Armeens befäl vid de gymnastiska öfningarne.

Då man således vet, att genom gymnastisk beverkning åstad
kommes muskel- och kraftutveckling, och då ojemnvigt yttrar sig
någonstädes inom organismen; är det naturligtvis till de svagare
delarne gymnasten först och hufvudsakligast måste vända sig -

och då jag förut yttrat att endast abnormiteter inom muskel

systemet och de genom detsamma beverkade inom benstommen,
här kunna komma i fråga att behandla; må här till förtydligande
af ofvanstående föreskrift framställas några exempel af snedheter
och deras behandling, samt de allmännare fel, som vidlåda våra
soldater och rekryter.

Skulle t. ex. höger axel vara lägre än venster, kan man

antaga antingen, att de muskelpartier. som bära upp nämde axel,
äro för svaga, eller ock de muskler, som böra hålla ned venster

axeloch skulderblad - dessa i undervigt varande muskeldelar,
måste således företrädesvis sättas i verksamhet.

Efter samma grunder bör man förfara, om höger (venster)
axel framskjuter, eller om den ena höften är lägre, m. m.

Lutar hufvudet åt någon sida, bör uppmärksamheten vän

das åt motsatt sida. hvilket blir en allmän regel. Oftast förekomma
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dock snedheter af ett ganska inveckladt förhållande, och dessas

behandling tillhör då den ruedikala gymnastiken *).
De fel, som allmännast förekomma hos soldaten, hvilken från

barndomen är sysselsatt med ensidiga och ansträngande göro
mål, kunna förnämligast hänföras till följande:

Oliksidig ställning.
Pannan för mycket fram.
Pannan för mycket bakåt.
Hakan nedåt eller framskjuten.
Hufvudet lutande åt· höger eller venster.

Bröstet indraget.
Bröstet för mycket fram (nedtill).
Axlarne upplyftade.
Ena axeln upplyftad.
Ena axeln framåt.

Magen för mycket framskjutande.
Sätet för mycket bakåtskjutande.
Stelhet i höfter och sidor.
Ena höften upp- eller utskjuten eller båda delarne.

Armbågarne utåt.
Stelhet i arrn- och handlederna.

Styfhet i fingrarna utåt eller inåt.
Tummen spänd (utåt).
Fingrarue stelt slutna.
Knäna stela.
Knäna framåt krökta.

bakåt böjda. (bockbent).
inåt böjda. (kobent).
utåt böjda. (hjulbent).

Vristen stel.
Tårna för mycket uppåt.

- för mycket inåt.
Vacklande gång.

*) Utg:s anm. Pil ett annat ställe anmärker författaren, att i snedt liggande,
sittande, hängande, ställningar, i afändringar af gångställning och af utfall äro
de verksammaste medel mot snedheter.
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Sällan finnas de, som icke hafva ett eller annat af dessa
fel. Det tillhör då instruktören att härpå harva afseende vid
den indelning, som framdeles skall beskrlfvas.

88. Serskildt märkas de rörelser, som icke böra företagas
eller åtminstone högst försigtigt och lindrigt göras med blodfulla
personer, med plattbröstade och smalaxlade, merändels med stor

magade, med allmänt svaga, med bråcksvaga. *) - -

Allmänna reglo'!'.
89. Vid gymnastiköfningarnes början har befälet följande

att hufvudsakligen iakttaga:
Att efter olika ålder, storlek, lyten och tillgång af biträ

den (befäl) indela truppen i afdelningar, hvarefter han anord
nar öfningarne i följd af hvar och en af dessa afdelningars ser

skilta beskaffenhet. Vid truppens uppställning, som för fristående
rörelser helst bör ske på ett led, med tvenne tum från armbåge
till armbåge, bör den ordnas efter längd och likhet i styrka, hvar
efter den indelas i första, andra, tredje männer allt efter behof
vet af ledformeringar. Befälet bör så leda de gymnastiska öf

ningarna, att han öfvergår småningom från lättare till svårare

rörelser, för både öfver- och underredet.

Hvarje olika utgångsställning skall först läras, innan någon
rörelse företages i denna ställning. Likaså stödens anläggning,
såsom förut är beskrifvet. För hvarje rörelse, som kan göras
både på stället och med rumförändring (såsom utfall med olika

vinkelförändring ur linien, d. ä. med vändning, m. m.) måste först
och förnämligast afses det förra sättet.

I hänseende till kommando...orden böra de följa på hvar
andra så, att först säges hvaråt och hvilka, som skola göra
rörelsen, - derefter de som skola biträda dervid, nämligen an

lägga stöden och utföra handräckningen.

;) Utg:s anm. Här följa sju blad utgörande spridda delar af ett serskildt
stycke uppställdt efter öfningarnas muskelverkan och »nytta», säsom mot fram

skjutande haka (llNackviigning») styfva axlar, stel gång m. m, Både början och
slut laknal härtill; likaså om )JGymnaltenl pligter.s m, m,
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Såsom regel för utsägandat af kommando-orden gäller att

de, på hvilka en omedelbar och hastig verkställighet äskas, ut

sägas med skarp och hög röst i motsats till dem, på hvilks
en långsammare verkställighet bör följa.

Kommando-orden äro bestämda med afseende på sjelfva
rörelseformen, och äro så vidt möjligt indelade � lystrings och

verkställighets-ord, hvilkas natur är lämpad efter rörelsens. Del'

något passande lystrings-ord ej varit möjligt att bilda, samt äfven
då befälet önskar mera tydlighet eller omedelbarare verkställig
het, kan man låta temporäkning Ett! Tu! Tre! blifva verkställig
hets-ord, allt efter antalet af tempo i rörelsen; räkning bör

begagnas äfven till att undvika de egenteliga kommando-ordens

onödiga upprepande. Efter räkning från utgångsställningen åter

tages då vexelvis slutställning och utgångsställning. - Om kom
mando-orden gäller dessutom:'

AHa hastiga verkställighets-ord af mera än ett enda tempo
kunna ersättas med temporäkning : Ett! Tu! &.

Alla hastiga utgångsställningar af ett enda tempo, men utan

stöd af sidokamrat kunna kommenderas med utgångsställning
ställI samt (med stöd?) med stöd ställ!

Alla hastiga utgångsställningar af mera än ett tempo kunna
kommenderas med Utgångsställning ställ I Tu I &.

Alla enklare stöd och kedjor kunna kommenderas med
Stöd ställ!

Alla mer eller mindre hastiga utförande antingen utan e

gentlig tempoindelning eller utan att instruktören kommenderar

(eller räknar) hvarje serskildt tempo, kunna kommenderas med

.... (? Körl)
Anm. Temporäkning bör aldrig ror tidigt eller onödigtvis

afläggas för sådana rörelser, som enligt sin naturliga rhytm
kunna delas i tydliga tempo. För många tempo böra ej heller
sammanföras. Framför Kör! som är ett verkställighets-ord,
kunna serskilda lystringsord efter behag nyttjas.

De fiesta långsamma rörelser (till intagande af utgångs
ställning eller till utförandet) utan stöd af sidomän kunna ledas

antingen efter räkning eller vexelvis efter Venster l Höger!
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(Framåt! Bakåt!) o, s. v., eller med tecken, enkla eller med

blind tempo i lämpliga takter.
Alla stående utgångsställningar och de flesta andra kunna

åter öfvergå till grundställning och rättning med kommendering
af Ställning! *)

90. Instruktören åligger:
Att hvarje rörelse först klart och tydligt beskrifves med

förevisning, sedan följa kommando-orden, hvarefter ytterligare
under rörelsen alltefter dess fortgång rättelser kunna korteligen
upprepas. Enskilta rättelser skola verkställas med lif och skynd
samhet, att ej rörelsen för långt uttänjes.

Att noga tillse och handhafva att hvarje rörelses egen rätta.

form och natur städse med stränghet blir iakttagen.
Att om gymnastiköfningarne utsträckas äfven till äldre

soldater, ej med dem göra för våldsamma rörelser, och att böj
ningar bakåt, vridningar samt öfningar med skilda fötter verk

ställas med synnerlig aktsamhet och omvårdnad. Såsom allmän

regel för de enklaste bålrörelserna gäller, att hälarna alltid skola
vara slutna, såsorn vid böjningar bakåt, framåt, sideböjningar
och vridningar.

Att äfven med synnerlig aktsamhet och stränghet tillse

hvarje språng m. m,

91. I afseende på den ordning, som rörelserna böra hafva
till hvarandra, och hvartill de lektionschemata, som härhos äro

bifogade, 'tjena såsom ledning, bör befälet, dock med hufvudaf
seende å truppafdelningens individuella behof, ej rigta för många
och ansträngande rörelser efter hvarandra åt samma kroppsdel,
och börja med rörelser för extremiteterna (armar och ben), se

dan öfvergå till rörelser med bålen (böjningar och vridningar),
hvarefter dessa med hvarandra afvexlas, att de utgöra ett helt
sträfvande till gymnastikens syfte: alla delars harmoniska ut

veckling inom menniskoorganismen. - Öfningarnes plan i ta
bellerna grundas på klasser och motsvariga perioder.

92. Militärisk ordning råde i allt; och som hela nationen
borde vara på Beväringsfot, är detta nödvändigt äfven i skolor

*) Utg:, anm. Jfr. i öfrigt anmärkningen till det stycket M U.
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och vid enskildta tirningar. Sådan gymnastik passar likväl ej
den spädaste barndomen.

93. Af uppställningar, afstånd, vändningar och steg böra
endast de enklaste bestämmas. Sarnmansättningar deraf gore
hvarje omtänksam lärare sjelf. Uppfinningen har deri det fri
aste falt.

Man bör noga tillse jem n fördelning af manskapet, så
att en öfve7'stark icke kommer att arbeta ihop med en all
deles svag person; en ö/vertung icke ställes i närmaste rote

med en öfverläit, ej heller en mycket lång utmed en mycket
liten, en äldre invid en mycket yngre o. s. v.

94. Sam den pedagogiska gymnastiken i allmänhet kailas
aktif, och syftar att underlätta likstämmigheten mellan alla

menniskokroppens delar, måste den åtminstone vara ett pre
servatif mot dennas förfall, således hafva ett medicalt sylte,
hvilket i ännu högre grad, fast på ell passivt sätt utvecklar

sig i rnedicalgymnastiken.
'* '* '*

95. Andra delen a/ rorelseliiran innefattar den mili
tära gymnastikens el/er handvapens begagnande till (ots och till
häst. Den krigiska (militära) gymnastiken syftar att förmedelst
yttre ting, sabel, värja eller blott medelst egen förmåga såsorn
vid brottning, ridning m. m. sätta kroppen i oberoende af en

annan kropp och ett annat yttre t£ng; d. v. s, att motarbeta
en yttre främmande vilja, och sätta d en under' vår egen.
Miliuirgymnastiken omfattar följande afdelningar:
1) Fäk tning med värja.
2) Fäktning med sabel.
3) Fäktning med huggvärja.
4) Fäktning med Gev3r och bajonett (tvåhandspik).
5) Lanskastning.
6) Änterbila (pik).

Handgrepp.
Bidt (voltige, brottning).

96. Hvarje lervande varelse har fått känsla för sitt

sjelfhestånd. - Menniskan liknar häruti djuren; men dessa
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hafva af naturen fått sina vapen, för att försvara sitt lif;
menniskan deremot har måst sjelf uttänka sina. Derföre föra
de förre sina anfalls- eller försvarskrig efter dl'i(t; den sednare
deremot ofta har bel'äkning på vapnets brukbarhet. Således
måste menniskan äfven veta, hum hon bör föra det vapen,
80m hon nyttjar; annars handlar hon icke såsorn rnenniska,
utan blott som djur.

97. Ehvad vapen soldaten skall lära sig att föra, bör
han förut erhålla, utom rekrytexercis. någon allmän gymna
stik, för att bryta den stelhet, som annars motverkar fakt
undervisningen, om tiden dertill tir kort. Gevärfäktningen är
lätt alt lära, och fordrar ej lång förberedning, De första en

klaste fäktställningarna kunna t. o. m. öfvas med skolynglingar,
äfven med trägevär eller tvåhands träpik. Sabelhuggning for
drar mera allmän gymnastisk forberedning ; och sardeles böra
ofvas rörelser med hel fotflyttning, handvridningar med slag,
bålrörelser samt synnerligen för ryttare vridl'örelser med skiljda
fötter, alltmera hastiga, sluteligen i förening med armrörelser
i olika plan, fria och bundna språng, voltige. Värjföringen
fordrar allramest en allmän utbildning till full concentration.
d. ä. föreningen af srnidighet, hastighet och säkerhet i för

måga att hvarje ögonblick kunna hejda sin egen kraft, att till
det yttersta kunna inskränka den hastigaste rörelse, att be

gagna det minsta möjliga af tid och rum. Endast då kunna hans
rörelser blifva så säkra och hastiga att de gränsa till osyn
lighet för motståndaren. Stora rörelser äro alltid bevis på
massans öfvervigt till kraften (och Säkerheten), ej blott vid
benens steg, marscher, utfall; men äfven vid händernas rö

relser: stötar, afböjningar, spetsflyttningar. Deraf svårigheten
att beskrifva alla fast concentrerade rörelser, deraf svärigheten
att teckna dem rätt. Ingen kan dock lära fäkta blott efter
bok. - -

98. Innan man sätter ,'apen i hand på en nybörjare
(infanterist), bör man lara honom 1) att med vårdad hållning
intaga halft höger om med rät fotvinkel. att derunder bort
vrida venster (höger) axeloch framvrida ansigtet, derefter 2)
att i denna ställning höja (och uppräta) knäna lodrätt öfver
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fotspetsarna, och väl utåtförda. så att fötternas yttersida stadigt
stödes mot marken, derefter 3) att intaga benens gardställning
jemte appeller, rör att utröna deras stadga, då tyngden hvilar

på det bakre benet; samt sluteligen 4) att utföra marscher
framåt och bakåt, äfvensom gardombyten. Om man forberedt
dessa öfningar med gymnastik, och sedan fortgår från det lät
tare till det svårare ; kan man med fördel samtidigt undervisa
ett stort antal i fäktning liksom exercis. Exercisens rythm
är dock annal än fäktningens rythm. Om denne method ej
är i alla afseenden bättre Iör att bilda vel'kliga (äktare, så

äger den likväl nog många fördelar vid soldatundervism:ngen.
under rådande omständigheter, Den längre eller kortare öfnings
tid, som' medgifvcs, måste man derföre noga afse.

All Inktundervisning börjas således med öfning utan va

pen vexelvis r(jr båda sidor:
1) Sidans effacering medelst kommando-ordet Ha/ft höger

(venster) om med rät fotvinkel ; derefter återgång (till grund
ställning) medelst Midtåt; eller räkning för båda rörelserna,
tillsammans tvenne tempo Ett! Tu!

.2) Sidans effacering (enligt det föregående) och derifrån

knäböjning (och sträckning) medelst kommando-orden" Knäna

böj! Uppåt sträck! (Rata upp � Tillsammans fyra tempo Ett.'
Tu! Tre! Fyr!

Anm. Till omvexling med denna förberedning ofvas fot
flyttning framåt (bakåt) isamma effacerade utgångsställning.

3) Sidans effacering, derifrån knäböjning (enligt föregående)
och derifrån främre fotens framflyttning medelst kommando
ordet Höger (venster) rot framåt ställ! och [Jöge1' (venster')
lot tillbaka ställ! Tillsammans sex tempo Ett! Tu! o. s. v.

(n eml. tre för att komma i Gardställning; tre rör att Räta upp!)
4..) Gardombyten, half och helmarsch (passade) framåt och

tillbaka, vändning. I allmänhet bör ej mer än en ny öfning
itilläggas för hvarje dag. För hvarje ny rörelse tillser befälet

hörjan noggrant ställningens vård, samt hufvudets och bröstets

lediga, men uppsträckta hällning; derefter tillägger han äfven
hastigheten mer och mer, med strängt bibehållande af hållningen.
Sedan begagnas vapen, efter liknande grunder. Om instruk-
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tören har god tillgång på tjenliga biträden, må hvarje karl få
en' enskild örning rotevis i dessa förberedande ställningar, hvarje
för sig; deras enkelhet och likhet med fristående gymnastiken
göra att de alla lätt läras på några få timmar, om soldaten ej.
tröttas Iör lunge dermed, utan ntldig hvila, All Iäktundervis
ning efter kommando och temporäkning bör ordna sig i 1)
öfningar utan vapen, på ett led, 2) med vapen, på eu led,
3) med vapen, på tvenne led. eller parvis vanda mot hvar
andra. Derefter följer contra/äktnin,g parvis. men af öfnings
tidens längd, af biträdenas öfning och antal, men synnerligen
af vapnets olikhet beror huru mycken enskild ö/ning, [öre
öfningarna på tvenne led, kan tilldelas hvarje karl emot instruk
tör, först långsamt, sedan allt fortare, till inlärande af hvarje
rörelses användningssätt. För Bajonett glires denna öfvergång
så kort, som beborves för att uppfatta stötars och afbojningars
sammanhang, flir lika sidor, men ej för omaka gard.

Anm. Temporäkning, småningom hastigare gifver de bä
sta verkställighetsord till de flesta gymnastiska rörelser. _

Alla rörelser (med vapen) af mera än ett tempo, och alla

sammansättningar skola först räknas i tempo. Sedan detta
är nog öfvadt, kunna sarnma turer (genom ett slutligt verk

ställighetsord), sarnmanbindas utan räkning till omedelbart ut

Förande, med största möjliga hast£ghet. för alt bilda öfver

gång till verklig contra af eget val - men utan rör långa
sammansättningar ; i början ej mer än tvenne enkla rörelsers

förening, antingen: 1) A gör tvenne angrepp. B motsvarande
parader, eller �) A glir ett angrepp, B motsvarande parad och

ripost, som A parerar o. s, v. - För sammansättningen
af olika delars rörelser iakttages alltid, att flirst öfvas armarnas

(och gevärets) rörelser, omvexlande med fötternas (och krop
pens) rörelser, innan båda slagen kunna (örenas. - I början
skall soldaten oftare hvila; emedan hans rörelser då äro mindre
omvexlande och mera tröttande. Innan rörelser med fötter
och händer (vapnet) kunna förenas, böra de omoeala till mera

hvila.
99. Contrafäktningen bör instruktören sjelf öfvervaka

både till förekommande af cfverilning eller andra ytterligheter.



Om det föregående är nog och rätt öfvadt, kan instruktören

rigta soldatens undervisning till att hastigt se och begagna
blottor, tillfälliga eller afsigtliga, att nyttja finter, och att efter

hvarje lyckad afbojning gifva slöt, m. e. o. att Välja och rätt

använda ögonblicket.
100. Till underlättnad både för instruktören och man

skapet, indelas detsamma i fäktklasser efter de förut be
stämda grunderna. Dessa kunna vara större vid fäktning
på ett led; högst � 8-.20 man för hvarje instruktör, minst
vid kontrafäktning. Manskapet bör ofta hvila, men kort. Un
der hviJa kunna enskilda fel rättas.

101. Till fäktning på tvenne led begagnas helt afstånd
mellan rotarna. Om manskapet är uppstaldt på tvenne slutna

led, uppgifver instruktören huru många steg (tre eller flera),
det första ledet bör framrycka, hvarefter kommenderas:

(Till fäktning) {örsta ledet ryck ut-marsch!

Det angifna ledet marscherar -au fram, gör halt, och
derefter högeromvändning ; alla dessa rörelser följa hvarandra
omedelbart, men taktmässigt.

Om manskapet är uppstäldt på ett led, utrycka jemna
män, sedan instruktören rör manskapet uppgifvit det dertill

nödvändiga antal af steg; dertill kommenderas:

(Till fäktning) jemna ryck ut-marsch!

Jemna framträda och göra halt med ställningssteg (fyra;
tempo) derpå göra de omedeJbarligen Högeromvändning, (t.re
tempo) samt derefter likaledes rättning (två tempo) åt venster,
midtfor udda med venstrå fotens steg åt venster samt ställ

ningssteg, med högra foten. Inryckningen i båda fallen göres
med fyra (fem, sex) steg och högeromvändning.

10.2. För öfrigt tillhöra felen antingen ställning ellsr
snabhhet. Den förras fel måste instruktören först söka rätta

eller minska i mon af hvarje karls olika anlag, hvilket är

lätt, om gymnastik förut rätt användes deremot. Underredets
fel j gard: kroppstyngden hvilande på främre benet, fötterna

ej i rät vinkel, främre fotspetsen inåtvriden, den andra tvert-
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om, eller främre foten korsar den, bakre, knäna synnerligen
det främre sjunkande inåt hvarandra, eller för raka, synner
ligen det bakre, höfterna, underlifvet framåtskjutande, antingen
åt fronten eller åt gardsidan. -

ÖfverJifvets vasendtligaste fel: att hufvudet ej bäres lod
rätt, hakan framskjutes. bakre sidan, axeln, ej bortvrides, och

ansigtet ej fram vrides, hvarigenom ena ögat sneglar framåt,
att bröstet sammansjunker, eller öfverlifvet lutar bakåt, elJer
annorlunda afviker från lodrät hållning, armbågarue (till enhands

vapen) afvika ur kroppens fäktplan, eller att alla dessa delar
ofverskrida rörelsens nödiga gränsar.

Det vanligaste felet vid passad och marsch framåt nr att

korsa fötterna (sedda i frontplanet) eller att förlöpa sig deri

genom att kroppstyngdens snabba framflyttning ej nog be
stämdt hejdas. -

Fel vid gardombyte och vändningar: alt Jossa från marken
den häl, hvarom vridningen bör ske.

Det vanligaste felet i utfall är alt lossa den bakre hälen
från marken, hristande sträckning i bakre benet, olikhet mellan
bålens, bakre benets och främre underbenets lutning, genom
rör långt utfall, eller för kort, fötterna korsas, främre fotspet
sen eller knät inåtvrides. hufvudet ur linien.

Det vanligaste felet vid liggande stötar i utfall är, att

bakre axeln ej hålles orörlig.

Första Afdelningen. Om Värjan.

Inledning.
103. Då vapen finnas, måste det arven gifvas reglor, huru

de, så väl till anfall som försvar, ändamålsenligt må användas;
reglor grundade så väl på menniskokroppens mekanism och

geometriska konstruktion, som på sjelfva vapnens, med vilkor
att desse ej äro i något stridigt förhållande till hvarandra, I

följe häraf komma de kroppens ställningar, som grundade på
ofvannämnde vilkor, äro antagne såsom ändamålsenligast, att

först blifva ämnet för uppmärksamheten, hvarefter de tillämp-
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ningar och förändringar, som vid de olika vapnen därmed öf

verensstämma, skola framställas,
Då vi ej kunna bestämma den terrain. på hvilken vi

möjligen komma att strida, och vi således måste göra oss deraf
så oberoende som möjligt, intaga vi en stallning, hvarigenom
dessa svårigheter lättast cfvervinnas: nemligan den vi kolla
Gard.*)

I gardställningen är afståndet mellan benen ungefär
tvenne fötters längd, emedan delta vanligen är motsvarande ax

lames bredd, som är det rätta afståndet, emedan desse äro de

yttersta periferiska punkterna af kroppen, hvilken, för att er

hålla en fast och säker ställning. måste halva en mot dess

utsträckning svarande has. Kroppstyngden hvilar på det bakre
eller det från fienden vända benet, sorn med höjdt knä emot

tager denna tyngd vid intagandet af gardställningen; det
främre benets fot i rat vinkel mot den bakre är på ofvan

nämnde afstånd alldeles ledig, så val till utfall, 80m marsch
och appell, hvilka rörelser framdeles komma att beskrifvas,

Bakre axeln vrides från fienden fur att Iörminska min

skott-tafla; främre armen, 80m förer vapnet, upplyftad med sarn

ma böjn£ng, som den vanligen här, när den är naturligt ned

hängande vid sidan; handen, 80m fattat vapnet vid kafveln
med tummen, pekfingret och de andra fingrarne, som stud för
denna fattning, stannar i höjd med den punkt, som svarar mot

maggropen, eller tre tum under högra bröstvårtan: och är denna

punkt sjelfva centrum ful' anfallstaflan, hvarföre denna gard
kallas central-gard, då äter den allmänna definitionen på gard
är en sådan ställning, hvarifrån jag med lika lätthet utgår
till alla rörelser, h. v. både till anfall och försvar. *)

.) Ehuru vapnet bör föras så viiI rued höger 80m venster ann, dels emedan,
om den ena af dem blir satt nr stridbart skick, den andra' måtte kunna företräda
dess ställe; dels och fÖl' att und vika ensidighet, då vapenöfningen betraktas s£·
som utvecklingsmedel; har jag dock, till lättande i beskrifuingen antagit den
högra armen såsom agerande, förutsättande att tillämpningen deraf till den ven

stra, ej skall möta några svårigheter ; äfvensom jag af sistnämnde skäl först gäl'
till beskrifvandet af värjans förande .

• ) Utg:8 Anm. 'Det tyckes vara en besynnerlig glömska, att här intet nämnes
om kanatm egen 'tällning i centralgarden, nemligen fullt supinerad »med knogarue
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Att armen innehar den ofvan foreskrifna höjningen, är

nödvändigt, emedan. om den skulle vara sträckt, rörelserna
dels skulle blifva stela, dels ock emedan man anarare skulle
tröttna. Vore den åter mera höjd, förlorade jag tid vid sträck

ningen af armen, äfvensorn jag måste, för att vara skyddad
vid parerandet, göra en större periferisk rörelse. Att fattnin

gen af vapnet ej sker så att tummen och pekfingret stödjas
mot parerplåten, måste noga iakttagas, hufvudsakligast emedan
vid ett anfall på klingan såsom Battuta eller Brise, man ut

om svårigheten alt hålla fast, äfven erfar betydlig smärta och

sprängning i fingrarne, äfvensom man saknar smidighet och

ledighet i handlofven.

Bakre armen är upplyftad så, att öfver- och underarmen
bilda rät vinkel mot hvarandra. - Öfverarmen ilinie (?)
med samma del af den främre, samt bakre handens fingrar
och handlofve i linie (?) med underarmen. Denna arm är så
lunda upplyftad, dels (jr att vara tillreds till handparader, dels

hufvadsakligast för att motväga vapnets tyngd, samt sålunda

bringa kroppen i jemnvigt - det är, enhet med sig sjelf.
Hufvudets ställning är med full front mot fienden, utan stelhet
eller snedhet.

De medel, jag har att antingen närma eller aflägsna mig
från min fiende, äro antingen utfall, vanlig marsch framåt

(rältningsmarsch) passader samt reträttutfall och vanlig marsch
tillbaka.

Ett utfall antingen framåt eller tillbaka bör ej ske förr,
än stridsarmen blifvit fullt sträckt. Armen hör i denna stall

ning vara lodrätt mot bålen, dels för att hinna längst, dels
ock för att vara i förmåga att yttra den högsta kraft, och

jemte vapnet, hvars spots rigtas på mede1punkten af fiendens
anfallstafla, lintaga linien, det är kortaste vägen mellan mig
och min fiende.

upp£t och handryggen nedåt» såsom i primsträckning , i motsatt till både »Terz·
läget med pronersd hand, och till andra »Iägen» som afse att framkalla en viss
,töt. Samma cfullstäudighet tl'äffas, i en annan haudskrift om samma ämne.
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Denna rigtnings-rörelse nr fUr faktaren af lika mycken
vigt som för skytten en säker sYltning till ett mål, för att

kunna träffa det; mer och mindre öfning verka i håda fallen
att inskränka tids-rnornenterna, så i ena, som andra afseendet.

Utfallet verkstalles medelst ett öfverflyttande af tyngd
punkten på det främre benet, som framflyttas så långt, alt dess
undre del blir paralell med det bakre benet, som emellertid
blifvit sträckt.

Det geometriska förhållandet af afståndet emellan benen
i gard-ställningen och i utfallet är som 2 till 3; d. v. s. när

afståndet mellan benen i garden är tvenne fötters längd, är det
i utfallet trenne. Högra foten och ofverböjda knäet äfvensom
venstra axeln ligga nästan i sarnma lodlinie mot marken. Den
halfräta lutningsvinkeln och benens paralellism äro utfallets be

stämningar. Hela den bakre sidan i linie med motsvarande hen,
och balen väl fixerad mot marken såsorn utgångspunkt för rörel
sen; sa mt venstra armen, sorn under utfallet utsträckes med
det flata af handen mot marken, nästan j samma linie paraIelI
Ct) med främre armen. Äfven j denna ställning är den att

anse såsom en motvigt till den häfstång, som bildas af strids

armen, vapnet och den öfverlutade kroppen, hufvudets ställning
blir oforändradt densamma som i garden.

Denna återtages genom ofverflyttandet af tyngdpunkten
på det bakre benet, hvars knä höjes, och åter mottager krop
pens tyngd. Det främre benet återflyttas på förr heskrifvet
afstånd från den bakre foten; och bakre armen återtager me

delst en hastig rörelse sin ställning i garden. Här agerar äf
ven denna arm (genom uppböjningens hastighet) såsom en vä

sentelig drif-fjeder vid uppresningen, betraktad såsorn motsva

rande eller tillintetgörande den förr närnde hafstången af
stridsarmen jemte vapnet.

llJ.arscher {ram och tillbaka äro egentligen att betrakta
såsom förberedelser till anfall. Denna regulator hegagnas både
i avancerande och retrograda rörelser, och bar denna benäm

ning, emedan den arven användes till rättning för att jemka
afståndet de stridande emellan, då någon mindre rubbning
uppstått.
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Passaden begagnas endast vid närmande mot fienden.
Den svarar i rummet ungefär mot en enkel marsch framåt
och utfall. - Man vinner således genom den tid, då man

nemIigen gör en rörelse i .stället för tvenne; den begagnas särde
les, då fienden går undan, afvensom all marsch till förbere
dande af anfall, fast mera direct.

Den verkställes på ftl]jande sätt: 1:0 under det att kropps
tyngden öfverflyttas på det främre benet, framflyttas det an

dra med folen i halfrät vinkeloch klacken i jemnhojd med
högra tån, (på hvilken denna fot emedlertid roterat 45° med
klacken inåt) båda knäna nästan raka, kroppstyngden hvilande

på venstra (?) henet. 2:0 Framflyttas högra foten tvenne föt
ters Itlngd från den venstra, hvars klack roteras (?), in sarnt

henen återtaga den höjning, sam för garden är Ioreskrifven, I
första tempo måste iakttagas dessutom, att ej framvrida den
bakre axeln, hvilket fel undvikes, om man väl fixerar höfterna;
i andra tempo märkes att väl somla kroppen, hvilket vinnes

genom kroppstyngdens vederhörliga ofverflyttande, eller rättare

intagande på bakre henet, samt en fast concentration af benens
rörelser med utspänning af knäna.

Retraite.utfall (höger tillbaka, venster fall ut!) svarar i rum

met ungefär mot en enkel marsch tillbaka samt utfall framåt.
Samma fördel, som med passaden vinnes i avancerande mot

fienden, ager jag under retirerande genom detta slags utfall,
vinst af tid, - så vida en rörelse är mindre än tvenne.

Det verkställes i tvenne tempo: 1 :0) främre foten tillbaka
flyttas ungefär en fots längd, och emottager kroppens tyngd,
hvarunder med vapnet verkstalles den rörelse, sam klingornas
ömsesidiga läge föranleder (hvarom längre fram), kroppen val
tillbakadragen, båda knäna något böjda. 2:0 tillbakaföres det
bakre benet så långt, att det blir parallelt med nedra delen
af det främre, och kroppen ofverlutas på det främre benet.
Verkställes rörelsen från utfall, är det blott skillnad med bakre

handen, som af förutnämnde skal måste i första tempo intaga
den ställning, som den innnehar j gard, och i andra tempo återtaga
den ställning. som den äger under utfall.

Ling. III. 44
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Innan vi gå vidare, och då jag nu sökt beskrifva de rci

relser, der kroppen är den egentligen verkande, torde i för

bigå,ende några ord om det hufvudsakligaste, hvarigenom an

dra Iäktlheorier, ifrån denna afviker, få framstallas.

Från axiomet ell är ett, som utgör basen till hvarje rätt

genomtänkt vapenlära. hvars användande utvecklar sig än mera

uti tid och rum. såsom vilkor för alla rörelseformers beräk

ning, skilja eller fela de j följande stycken: Derigenom att de under

garden låta tyngdpunhen falla mellan båda benen; att de ej
låta stridsarmen bilda rät vinkel mot bålen, utan låta den
vara mera upplyftad, afvikande från den sanningen, att ej
mer än en rät linie kan på samma tid digga mellan båda de
samma punkterna; att' de vid angrepp gå ur !inien, både åt

höger och venster sida, hvarigenom armen får en viss rigt
ning, och vapnet en annan, då' således enheten förloras; att de
tillåta sig flera anfallspunkter på fienden? hvilket tyckes vara

ganska konsequent till den regel,' som tillåter dem utgå frän
flera punkter för att anfalla.

Hvad åter hos oss begreppet om anfall och försvar an

går, så Ur det ej mer än ell, d. ä., anföll och försvar sam

mansatla.

Om Ang1·eppet.

Enligt hvad förr blifvit. yttradt, hålles värjan af tummen
och pekfingret, med tillhjelp af de ,andra fingrarna sam stöd.
Vi vilja nu yttra några ord om, sjelfva vapnets beståndsdelar
och konstruktion.

Det består af fäste och klinga, det förra är sammansatt
af plåt, bygeloch kafcel, omkring hvilken fattningen sker, då

plåten och bygeln äro 'såsom skyddsmedel för handen. Klin

gan delas åter hufvudsakligast i tvenne delar: Hela styrkan, och
hela svagan, eller forsvarsdelen och anfallsdelen, och såsom

underafdelningar plägar 'man antaga halfva styrkan och halfva

svagao.
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Hela styrkan är på ett väl monteradt vapen den del af

klingan, som Jigger mellan fästet, och vapnets tyngdpunkt;
hela svagan består af den återstående delen till spetsen. Hela

styrkan delad midt itu anger halfva styrkan, mellan fästet och
denna delningspunkt; äfvensorn halfva svagan: mellan vapnets
tyngdpunkt och den punkt, der mid ten af hela svagan infaller.

Detta i korthet om indelningen af sjelfva vapnet. Nu
vilja vi bestämma det a/stånd, som är erforderligt för att me

delst utfall på stället, dels l:Iga tillräckligt utrymme för. mina
rörelser med vapnet, dels ock, rör alt kunna gifva en stöt, som

genomtränger fienden, hvilket .afstånd nemIigen innehafves, då

klingorna ungefar på rnidten skära hvarandra.
Det skydd, jag söker under mitt vapen, kallas betäckning,

och föreställes i form af en triangel, som bildas af min arm

tillsammans med den del af mitt vapen, som är belligen emel
lan mig och min fiendes klinga, såsom ena sidan; vidare af
den del af fiendens vapen, som ligger mellan mig och miu
eget såsorn den andra sidan, sarnt af den imaginaira baslinlen

på min kropp, som utgör. tredje sidan till den triangel, hvilken
jernte denne bildas af de tvenne förr bernälta siderna eller af
den del af min kropp., som är emellan utgångspunkten för min
rörelse och den· punkt, hvarest fiendens spets utförd skulle
träffa min kropp. - Henna sida utgör hasen uti triangeln;
en stor del af den faller utom min kropp, om jag parerar
fiendens anfall, eller om fienden ej Iakttager samling (centrali
tet) uti sin rörelse - och Ur jag.'i samma mån skyddad som

jag förstorar den imaginaira baslinien, som faller på min kropp,
dock så att jag alltid sjelf .inskränker mig. inom gränsen af
min muskelkraft och (ej ?), viker ur linien,

Att. klingans bredd; på .denna .hetäckning har stort infly
tanda Ur naturligt; '

pet gifves .tvenne sau .att .foröka sin betäckning. 4 :mo

derigenom att jag flyttar:: fram mitt. vapen på fiendens, då jag
förstorar sidan j .min egen triangel, och gör således basen på
mig större. 2:0 Derigenom att jag förstorar vinkeln, ökar jag
ock basen på mig sjelf genom· handens omvridning, ufvensom

genom handledsvinkelris förändring.
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Att anfallet och försvaret till sin natur är blott ett, är
ofvanföre sagdt; men såsorn mekaniska yttringar måste de sön

derfalla i tid .och rum. AnfalIet går i räta Iinien, och föregår
paraden eller försvaret, då detta i anseende till rummet går
i diagonalen, samt i anseende till tiden följer efter anfallet.
Då således ingen afbojning kan uppstå, förr än ett anfall Ioregätt,
vill jag först söka genomgå alla de olika sätt, hvarmedelst
man kan anfalla sin fiende, - hvarefter skall framställas de
medel, sam erfarenhet och reglor, grundade på redan kända

förhållanden, gifva oss, att antingen tillintetgöra eller motverka
dessa anfallsrörelser. - Afböjningen må då anses antingen
såsorn medgående eller motverkande kraft.

Egentligen gifves det blott tvenne sätt att anfalla sin fi
ende. �:o Att anfalla hans kropp. 2:0 Att anfalla hans va

pen. Det förra är således ett omedelbart, och det sednare
medelbart anfall, beroende i båda händelserna af läget af
fiendens vapen. Det omedelbara anfallet användes, då hans

ställning är sådan, att mig lemnus tillfälle att under det skydd,
som hvarje angrepp i sig sjelf hör äga, omedelbart anfalla hans

kropp, utan alt angripa hans vapen. De medel, jag härtill
har att använda, äro visserligen äfven beroende af vapnens
lägen inbördes, hvilka kunna uppfattas i följande olika ställ

ningar: högt eller .lågt inom d. ä. till venster (Quartsidan) samt

h{jgt eller lågt utom d. ä. till höger (Tertz-sidan*).
De rörelser som i följd af dessa olika förhållanden kunna

uppkomma äro:

1:0 Öfver fästet d. v. s. högt så väl utom som inom:
Primer (eller raka stötar) inom eller utom; Degagementer
och Coupee» (Spelsflyttningar) samt sammansätlningar dera],

Ofvanfore har blifvit yttrat, att alla rörelser till angrepp
äro beroende af min fiendes lage - så t. ex. stötes prime
eller rak stnt öfver fästet, då fienden med något sänkt hand

ej ligger betäckt åt den sidan, hvarest jag har mitt vapen: medelst

sträckning af armen och handleden, så att armen jemte vap-

..) Med högt läge menas min klinga klignnde öfver fiendens pl�t och

bygel. Lagt kallas det, när min kliugn ligger noder desamma. I båda fallen
bör min klinga lätt (r) beröra dessa punkter, så vida han förer vapnet rätt.
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net med spetsen rigtad mot anfallstaflens midt (tre tum under
bröstvårtan på den åt fienden vända sidan) bilda en vinkelrät
linie mot. min egen kropp. Sedan denna rigtningsrörelse
föregått, bör utfallet ske med största kraft, för att inskränka
de tidsmomenter, under hvilka ett angrepp med utfall är verk-
samt; ty ju större kraft, ju större hastighet på samma tid. -

Ett angrepp medelst utfall yttrar sig i anseende till tiden un

der de tidsmornentcr, från hvilket första, då spetsen af mitt

vapen träffar fienden till det, då den främre foten träffar
marken, Detta inträffar naturligtvis endast vid ett lyckadt
anfall. Alla stötar eller rättare alla omedelbara angrepp, äro

i sjelfva verket ej annat än primer, då nernl, de rörelser fö

regått, hvarefter de fått sin benämning, - så t. ex. verk
stalles ett degagement på det säuet, att jag medelst en rörelse
med handleden förflyttar min klinga från ena till andra sidan
af fiendens, då jag söker att genom nödig inskränkning göra
rörelsen så fast samlad som möjligt, och följer så nära min
motståndares klinga, som utan tryckning derpå kan låta sig göra,
då sträckning eller intagande af linien efterföljer. Degagemen
ter begagnas således både från quart- och tertz-sidan. Lig
ger fienden betäckt på den sidan, der mitt vapen är, använ

der jug ett degagement; för att förflytta mig till den sidan,
hvarest han ger blotta eller öppning. Om fienden parerar, el
Jer om jag kan narra min fiende att eftertaga denna rörelse;
stotes ännu ett degagement der, den genom afböjningen erhållna
blottan tillåter det. - Det första degagementet J1?llas då en

Fint.') Coupee verkställes, efter samma grunder som degage
menter, med handleden. Skillnaden mellan coupee och dega
gement, är att man i det förra flyttar spetsen ö/ver fiendens
spets, Denna stöt användes, då fienden Jig�er med Jäg hand
och hög spets. - För öfrigt gäller här detsamma som vid

*) Fint eller blindstöt kallas i allmänhet hvarje rörelse, som göres för att
leda min fiendes uppmärksamhet it ett annat Mil, än det jag egentligen vill an

gripa honom. Spetsen bör deri rigtas mot anfallspnukten, Den enda sklllnsd
mot ett verkligt angrepp är i armens sträckning, hvilken nu ej bör verkställas,
emedan en stelhet i den följande rörelsen derigenom skulle uppkomma.

Appell - En rörelse eller stampning med den främre foten användes ärreD.
lom fint eller anarare för att it en fint-rörelse öka fiendens uppmärkallwhet.
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d(_)gagementer, då de om finter användas: den rörelse 80m

bör följa spetsflyttningen, måste naturligtvis, rätta sig efter Ja

get af min fiendes klinga i paraden - i fall han neml. gör
denna rörelse innan utfallet, då jag i stallet kan begagna sjelf
va utfallet som fint för en liggande stöt, hvarom längre fram.

2:0 Under fästet eller lågt, äro: låg Quart eller tåg Tetts

(med ett gemensamt namn prime) samt Seeund de. stötar som

kunna användas. Låg prime användes, då min fiende antin

gen ligger högt håde med hand och spets, eller då man ge
nom för�gående angrepp funnit, att fienden parerar med f(jr

hög hand. och spets, Denna stöt begagnas både från quart
och tertz ..sidan, och skiljer sig endast från den vanliga pri ..

men genom alt den går under fästet. Likväl om man ligger
på fiendens yttre sida d. �. på tertz-sidan, och vill angripa under

fästet; användes med mera fördel seeund. emedan man då kan
inskränka rörelsen mera.äfvensorn man (genom?) handleds-vinkelns

Inrundring ager mera skydd. Den egenteliga skillnaden emellan
seeuriden och . primen tir alt naglarue i den förra vändas fullt
nedåt, då de uti primen vändas Iikasom uf garden, uppåt, äfven
sorn att secunden endast stötes från tertz-sidan, då primen
användes så från denna som från insidan. Sträckningen af ar

men (inträffar .7) under handledens vridning till intagande af

seeund-ställningen, då vapnet lemnar sin stallning af gard
och intager linien emellan min fiende och mig.

I stället att, då ett angrepp misslyckas, resa sig i gard.
harva vi liggande ,stötar, d. v. s, sådana, 80m ske efter utfaW)
Dessa motsvara således ett angrepp med utfall, med den
skillnad att man genom den (dem .?) vinner tid. Handen

äger i dessa stötar, älvensom
.

vid alla angrepp endast tvenne

*) Som genom ett utfall jag sluter inpl fienden, och röJjRgtligen intager
rummet; men. medelst hastigheten i hans parad, han behåller tiden (tempo) emot

mig, sl uppstår en likstämmighet emellan vårt förhållande till hvarandra. -

Om jag nu strax sätter mig i gard, upphäfver jag denna likstämmighet; ty jag
!terger honom rummet. Han har således både tid och rum. - Denna öfvervigt
gör att han med lätthet angriper mig genom en efterstöt (Ripost), För att fö�
rekemma detta, måste jag antingen söka vinna tiden medelst ett angrepp efter
mitt utfall (liggande stöt) eller ocksII. medelst battuter på hans klinga sätta den
nr linien, medan jag reser mig opp. och dessmedelst söka vinna tiden, dll. jag å
terger det genom utfallet VUDna rumme t.
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väsenteliga ställningar nemJigen antingen i prime, (den må, bero ...

ende af fiendens parad, antingen gå ofver eller under fästet),
och seeund. Skillnaden emellan detta angrepp och en sun

med samtidigt utfall förenad, är att jag här måste vinkla ar

men, dels för att få milt genom fiendens afböjning ur linien,
bragta vapen, åter dit, dels ock för alt få en kraft, som kan
motsvara ett angrepp med utfall. För att erhålla denna kraft
måste uppvinklingen ske till rät vinkel; emedan storsta kraf
ten yttrar sig i den. En liggande prime såsorn sådan, följer
på seeund- eller quint-parad, men såsorn låq-ooart (under fi
endens hand) på qvart-parad: den verkställes i bilda fallen
medelst vinklande af armen) så att rät vinkel bildas mellan
öfver- och underarmen. Armbågen väl inåt fästad isamma
lodräta plan med kroppen under utfallet, hvilkens ställning bör

orubbligen Iörblifva densamma, sarnt klingan i horisontalt Ji:1ge
mellan mig och min fiende. - Derefte- utsträckes armen med
full concentration (utan sidorörelse) för att ge kraft åt stöten.

Liggande Secunden följer på tertz- eHer quint..parad,
och verkställes så, att, under det' handen vrides j sekundställ

ning, vinklas armbågen och handlofven i sarnrna höjd med ax

eln och rät vinkel mellan under- och öfverarmen, hvilken sed
nare är isamma lodräta plan,· hvari kroppen hör vara, - det
vill säga i linien mellan mig och fienden. Öfverarmen hör
under utsträckningen vara ortirlig.

De liggande stotames säkerhet att träffa beror hufvudsakligast
på att hålla kröppen och isynnerhet bakre axeln orörlig under

utfallställningen, äfvensorn det r är en allmän regel : att' afvexla
mellan primer och seeunder som liggande stötar: emedan man

genom denna afvexling ,j 'vinklarna vinneri i kraft. ; Om fien
den parerar ä-Pointe-Volante eller med' hög spets och J�g hand,
användes liggande' Coupee, som verkställes enligt h vad förr
derom är yttradt, med den skillnad att armen nu tillika vinklas.

Degagementer k unna ej som liggande stötar användas; emedan
man då för mycket skulle blotta sig - genom detta tillbaka

dragande af vapnet, för att fä det på en annan sida af fien
dens vapen. Emellertid böra ej för många liggande stötar an

Vändas under utfallsställning: emedan man dels derigenom blottar
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sig för sträckning, dels utsätter sig för mycket för ripost vid

uppresandet i garden, dels ock emedan angreppet blir mera

ensidigt.
Det medelbara anfallet: (då min fiendes vapen forst må

ste angripas, f{jr att sedermera kunna fullfölja angreppet mot

honom sjelf) användes, då fienden ligger så betäckt under sitt

vapen eller i så strang centralgard att jag ej ulan att sjelf blotta

mig, eller blifva tagen på sträckning, kan g{jra ett omedelbart

angrepp.
De rörelser, jag då har att använda, äro Battuter, Bri

seer, Caulder, och Forceder.
Att läget af min fiendes vapen äfven vid detta anfalls

sätt bestämmer, hvilka af dessa rörelser skoja användas, är en

följd af förr angifna skal. Battuterna äro håde höga och låga:
höga, såsom quart- och Tertz-battuter; låga såsom quint- och

secund-battuter, och äro benämnda dels efter den sida, på
hvilken hattutan sker, dels efter det olika läget af mitt vapen
dervid. De tvenne föregående nemiigen quart- och tertz

hattuterna användas, då fienden Jigger i strtlng gard, antin

gen såsom förberedande rörelse, eller såsorn ett medel, att få

öppni�g till ett anfall på samma sida, hvarest battutan sker,
e1ler ock, i fall. fienden gör tryckning mot denna sida, som

fint, till antingen ett eller flera degClgementer eller coupeer
etc., allt efter Jäget af hans vapen efter battulan samt hans
större eller mindre benägenhet alt eftertaga finter.

Alla battuter ske från min styrka till svagan utåt fien
dens svaga till hans styrka, utan alt skilja milt vapen från
fiendens. rätt åt sidan med spetsen slutande j samrna höjd
som i garden, efter fulländad quart-bauuta mot fiendens högra
öga och efter terlz-battuta mot dess venstra öga; handen

vrides, innan tertz-battutan verkställes (1), i tertz-ställning.
(se vidare om afböjningame],

Qvint- och seeund-hattuta göras efter samma grunder.
antingen då fiendens klinga ligger med sänkt spets, eller då

ja.g genom ett falskt angrepp tvungit honom till denna stall
nmg. De begagnas dock fördelagligast, äfven som quart- och
tertz-battuterna, då jag efter ett af fienden afvärjdt angrepp
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nödgas hastigt sätta mig i säkerhet för ripost, (antingen som

sträckning, eller som utfall) genom att återgå till gard -

Och beror användandet af dessa battuter äfven då, antingen
på fiendens sista afbojning eller hans ripost-rörelser emot mig
om hög eller låg bartuta hör användas.

.

Croiseer (Flaneonader) och Briseer användas endast när fi-
endens k/inga ligger horisonialt; Alla dessa rörelser verkstal
las spiral(ormigt omkring fiendens klinga. Den egenteliga skiJI
naden mellan croiseen och fia nermaden är, att den förra en

dast kan ske från quart-sidan med handen öfvergående till

seeund-stallning eller med naglarne nedåt, då den sednare
verkställes både från quart- och tert-zsidan med handen i

prirne-stallnlng. - Seeundan tir således grundrörelsen till den
förra och primen till den sednare. Detta förhållande ar ock
med secund- och quint-briseon. - Den förra kan endast
ske från. qvart-sidan, och qvint-briseen endast från tertz-si
dan. Dessa tvänne rörelser äro starka angrepp och använ

des både som Desarmader. och för att sälta fienden ur linien
för att få öppning, för att derpå göra ett omedelbart angrepp.

Uti croiseen och flanconaden förenas både det omedel
bara och medelbara angreppet, fiendens vapen angripes väl;
dock detta angrepp är omedelbart. Fiendens klinga tages från

svagan till styrkan af min från svagan till styrkan.
Uti hriseen är samma förhållande, hvad vapenangrep

pet angår som i hattuter. Den stöt, som efter briseen an

vändes, beror naturligtvis af det läge,' som fiendens vapen in
nehar efter denna rörelse; dock användas hälst rörelser med
handen i prime-slällning efter en secund-brisee, och ivertom

efter en qvint-brisee. Spetsen bör efter en brisee vara rig
tad mot anfallstaflens centrum; emedan anfallsdelen af vapnet
alltid bör vara melJan mig och fienden i ett angrepp.

Coulee ar en rörelse, hvarigenom man söker att utan fi
endens vetskap med yttersta amidigbet taga hans klinga,
då han Jigger i sträng gard, antingen för att, såsom vid croi
seen eller flanconaden, derigenom omedelbart anfalla honom,
eHer ock såsom en rörelse förberedande ett omedelbart angrepp.
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I sednate falJet är den alltid förenad �ed marsch. Då
fienden t. ex. ligger i full linie med spetsen rigtad midt emel
Jan mina ögon, men handen något lägre än i centralgarden ;

angriper jag lindrigt medelst coulee hans vapen, antingen på
qvart- eller tertz-sidan. Detta verkställes på det Sätt, att

under det jag med vanlig enkel rnarsch framåt närmar mig
fienden, går jag under hans klinga, samt med smidighet och

ledighet i handlotven. med min styrka berör fiendens klinga
fran spetsen, sarnt stannar med min spets mot fiendens ven

stra (?) öga om angreppet skett på quart-sidan, samt mot

hans högra tiga och med handen vriden i tertz om angreppet
skett på denna sida. Min ställning är således i förra fallet
i full quart- och sednare i full tertz-parade. Sedan jag så
ledes taget rummet af fienden, eller fått öppning. stöter jag
en stående prime (efter samma grund som den liggande
det är blott kroppens olika ställning, som ändrat benämnin

gen), elier om fienden retirerar, genast faller ut på honom
med denna stöt (armen måste naturligtvis då forst sträckas);
- eller begagnas denna som fint till den Slöt, som är afpas
sad efter det läge, fienden intar med sitt vapen under denna
rörelse bakåt. Fienden kan älven, i fall att han med känseloch

uppmärksamhet följer mina angrepp, antingen vid första berö

ringen af hans vapen, medelst ett å-tempo-anfall taga mig på
sträckning, med eller utan degagement, eller ock blifva stående
och parera, antingen med enkla eller bundna afböjningar och dy
medelst söka motverka eller tillintetgöra mitt angrepp. Jag
kan då, som ofvan blifvit sagdt, antingen med stående stötar,
(afvexlande seeund och prime) allt efter klingornas )gge
inbördes och föregående angrepp; (ty den regeln gäller äfven
med stående stötar, alt omvexla med handens olika ställningar,
dels emedan jag derigenom vinner i kraft till efterföljande
stöt, dels ock emedan angreppet derigenom

. blir mindre en

sidigt) eller ock, hvad bättre är, genom ett retraite-utfalJ (under
samma Iörhållande som utfaJlet rätt fram, i fall han går till
baka) sälta mig j säkerhet för sträckning. *) - -

*) Rusar ater fienden inpl mig, under förändring af sin klingas ställning
eller under stark tryckning pil min, gör jag strax retraite-utfall, med förändring
af min klingas läge - med degagement, seeund eller croisee.
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Hvarje angrepp måste göras och fu1JfoJjas med den största

samlade kraft; ty derigenom vinner jag den storsta hastighet,
d. v. s. man måste söka öfvervinna så mycket möjligt är sin

egen massa ; ty hvad lefvande kraft angår, så, ju mindre rnassa

(ju mer concentrerad kraft) ju större hastighet.
I allmänhet beror fullföljandet af ett angrepp helt och

hållet af min fiendes läge och de afböjningar, hvarmed han upp
tar mina stotar. Ett föregående angrepp bör alltid Jigga till

grund för' ett efterföljande, hänfordt till de parader, fienden gjort.
Afvexlar fienden mycket med sina parader, så att mina planer
derigenom upphäfvas, måste enkla angrepp mera användas.

Tanke och handling böra vara ett hos den verklige fäk

taren, hos hvilken den fullkomligt mekaniska yttringen endast
tiro representanter af den inre uppfattningen. Foreaden är

äfven ett angrepp på klingan, men som urven omedelbart går
åt anfallstallan. Den verisställes åt alla sidor, högt och lågt,
på det sätt, alt ja g på den sidan, der fienden är betäckt an

tingen uti afbojning eller gard, med min styrka tager (bestry
ker) hans klinga frän spetsen.

Armen bör vid Iorcadens början vinklas och utsträckas
under beröringen af fiendens klinga, hvarefter utfallet genast
följer. - På delta sätt skola quart .. och tersparader forceras
med handen (quartstaHning, men quint- och seeundparaden
forceras med handen ö!ver i quint- och seeundställning.

Om Afböjningar.
Äldre fäktare sade: att parera är endast att tillintetgöra

fiendens handgrepp - men enligt förr uppgifne skal, måste
det erhålla en vidsträcktare bemärkelse. Liksom uti hvarje
angrepp ligger begreppet om försvar och egen sakerhet.Iikesä
måste hvarje afböjning i sig innehålla ett angrepp. Detta blir
då likväl af samma natur sorn försvaret uti ett angrepp, ome

delbart. En märkbar gräns M" dock uppdragen mellan dessa
båda rörelser, då de Bom mekaniska yttringar betraktas; ty
der yppar sig verkan i tid och rum, Anfallet föregår afböj
ningen och är en limerörelse ; afbö�ningen följer efter anfallet och
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går i diagonalen. Den förr nämnde betäckningen, hvarpå äfven

klingans bredd inverkar, måste genom handens omvridning eller

flyttning i diagonalen eller handledsvinkelns förändring uti af

böjningen ytterligare förökas; och det är hufvudsakligast detta

skydd, som jag med denna rörelse söker. Det anfall, som

ligger i afbojningen, igenfinnes i sjelfva constructionen af rörelsen;
derigenom att spetsen af vapnet alltid, antingen är rigtad mot

något af fiendens ögon (högt), eller (lågt) anfallstaflans midt.

I följe häraf finnes egenteJjgen endast fyra enkla arböj
ningar. - tvenne Hnga, såsorn Quart- och Tertz-, och tvenne

Vga, såsom Quint- och Secund-paraderne. Härtill komma de
Bundna eller sarnrnansatta: såsom Prime-paraden (förhängd Se

cund) eller Septirnan och Octafven samt Contra-paraderne.
Man kan således indela afbojningarne i enkla och samman

satta, såvida man ej älven, och kanske ej orätt, vill hänföra

a-tempo-rörelser och sträckningar till dem; d. v, s. då jag i
stället (Öl' alt endast parera, anfaller min fiende med sträck

ning, om han ej innehar linie j sina angrepp, eller om han

angriper, der, hvarest jag genom mitt läge är skyddad - eller
säsom omedelbart eller medelbart angrepp, i det jag tar ini
tiativen; t. ex. då han gör ett degagement (med utfall ?), gör
jag en sträckning; eller då han marquerar en sträckning, gör
jag ett coulee-utfall etc. etc,

Genom de. tvenne höga afböjningarne skyddar jag mig för
alla angrepp o(van lästet, och genom de tvenne låga för alla
under detsamma. ,Quart-paraden afvärjer då alla höga angrepp
på insidan om vapnet. Spetsen stannar rigtad mot fiendens

högra öga - handen blir vid gardställningens förr heskrifna

höjd, och föres nu endast så mycket åt quartsidan, tills den

tangerar den p1an, 80m på samrna sätt berör (1) periferien af
anfallstaflan. Tertz-paraden skyddar för angrepp åt yttersidan
och verkställes endast genom en omvridning af handen, så att

naglarna komma nedåt - armens böjning och handens höjd
oförändradt desamma som j gardställning, sarnt spetsen af

vapnet rigtad mot fiendens venstra öga; - handens flyttning
kommer här ej i fråga; emedan betäckningen, som ofvan är
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sagdt, förökes genom handens vridning och handledsvinkelns
förändring, hvartill får läggas klingans bredd.

De läga: quint- och seeund-paraderue afvärja, enligt hvad
ofvan blifvit yttradt.. alla låga angrepp, och verkstalles enligt
samma grunder, som de hoga pa raderna, med den skillnad att

spetsen nu bör vara rigtad mot anfallstaflans midt. Om man

från en quari-parad sänker spetsen mot denna punkt, uppstår
en quint-parad, samma förhållande, om man från en tertz

parad sänker spetsen mot ofvannämnde punkt, blir det en

seeund-parad, Detta är blott angående figuren af de låga
afböjningarne: och förstås naturligtvis, att älven de kunna verk
ställas omedelbart från gardställningen.

Förut talas om benämningen eller indelningen af klingan,
nernligen i anfalls och försvarsdelen, hvilket temligen tydligt
utvisar hvars och ens verkningskrets., Denna benämning,
grundad på så väl sjelfva principen rör denna theori, sorn

på mekaniska lagar, anser (?) således angreppet böra alvärjas
med denna sednare del af klingan. Andre fäktare, i synner
het Fransoserne, göra hvarje parad, förnämligast de höga, som

en bauuia, för att få större öppning för riposten, hvilken

synes hos dem vara det egenteligaste angreppet, Kan man

äfven rigtigt uppfånga fiendens klinga med battutan, är denna

regel ej att förkasta, om rörelsen göres med tillräcklig con

centration och inskränkning inom muskelkraftens gränser -

i annat fall, gör man troligen hast, och i synnerhet mot en

fiende, som fintar mycket, att begagna de bundna afbojningarna.
Prime-paraden eller Förhängd seeund upptar såsom en

kel afböjning alla angrepp och i synnerhet forcader, som göras
från tertz-sidan åt insidan; den verkstä'les medelst hands
och armleds-vinkels-förändring, med handen i seeund-ställning
(uppvinklad); och blir paraden fulländad af samma figur som en

stående uppvinklad secund. Såsorn sammansatt (dubblerad)
upptar den alla stötar, och källas då Septima; handen ned
föres då i quint-paraden först, for alt uppfatta fiendens klinga,
hvarefter armen och handen intaga ofvannämnda enkla prime
paradställning. Man äger då, f(jr att ge ripost, endast att ut

sträcka armen, eller ge en stående seeund. Ocraven upptar
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angrepp på quart-sidan, med tvenne secund-parader, under hvilka
fiendens klinga bindes, hvarefter handen uppvinklad. ger en

stående prime 80m ripost.. Egenteligen bör på hvarje parad
följa ripost,

.

antingen stående, för att skydda sig för liggande
stötar, eller ock Bom utfall, då fienden reser sig i gard. Då.en
Daub/fie ej kan göras utan att den parerande gör contra-pa
rader; eller den anfallande beror af den parerande, Mr denna

angreppsrörelse ej förut anförd; dock är grunden dertill endast
ett degagement; - ty genom tvenne sådana rörelser med

vapnet åt samma sida uppstår .en doubblee. - Det verkställes
både från quart- och tcrtz-sidan, och henämnes quart- och
tertz-doubblee. En quart-doubblee pareras med tvenne contra

quarter, eller med en contra-quart och en enkel tertz. Li
kaledes pareras tertz-doubbleen med tvenne contra-tertzer eller
med en contra ...tertz och en enkel quart, allt efter som jag
vill J:1gga min fiendes klinga på ena eller andra sidan af mitt

vapen. Contra-parader, t. ex. contra-quart verkställes (om
fienden med tryckning vill ofverväldiga, d. ä. forcera terz-para
den) såsom ett degagement under handens och vapnets luge
i quart-parad. - På samma sätt i tertz-paraden, men de

gagementet eller rättare contra-tertzen verkställes med han
den i terts oförändrad. I allmänhet gäller att afvexla med
enkla och bundna parader, för att upphäfva fiendens anfalls

planer ; äfvensorn, att då man vill endast gå försvarsvis till

väga, och endast begagna ripost eller sträckning såsom an

grepp, sjelf genom sitt läge kunna beräkna eller vara säker
om hvar, eller på hvilken sida fienden kan angripa, äfvensorn
hans fara i fall han angriper, der han ej har blotta. Låter
man genom fiendens finter' narra sig, uppstår naturligtvis ett

annat förhållande.
Nu återstå endast några ord om sättet att leda en

nybörjare och gifva lektion:
,

Innan vapne� sättes honom i handen, bör han öfvas i
henens förande och kroppstyngdens öfverflyttande under marsch,
så väl framåt som tillbaka, sarnt appeller *). - - -

*) Utg:' anm. Denna »inleduingi om värjan följes här af en ofullbordad
»kommando och öjningstabell.o Deri förekommande kommandc-ord äro: Framåt
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� oi. Sedan man öfvergår till rörelser med vapen, bUr
man noga tillse, att armen alltid är sträckt innan utfallet, älven
sam' vid liggande stötar att kroppen är orörlig. Dock böra
dessa (?) rörelser först öfvas stående. Derefter genomgås rörelser
med yapnet och utfall mot läraren t. ex.

Man bör, då man ger lection, äfven vara noga uppmärk
sam på så väl sin egen ställning med kroppen sam med vap..

net, att man ligger, e1ler ger, blotta, för de stötar, man kom
menderar. Sedan låter man eleven göra passader och re

traite-utfa II - derefter öfvas doubbleer, för att få srnidighet
i handlofven, samt sist couleer, EmelLmåt bör eleven få pa
rera, hvarvid bör tillses att kroppsställningen Llir oförändrad
densamma, att den venstra axeln således ej Iramvrides, att •

högra foten ej lyftes från mark en, hvilket vanligen händer,
då kroppen kastas tillbaka för att undvika stöten - att huf
vridet och ögonen alltid bibehålla lugn, sarnt slutligen att det
ar mera med känsel, än med ögonen, han skall följa fiendens

angrepp. Sedan någon fardighet i dessa delar lir vunnen,
får han börja att ripostera. - Derefter ger man honom
contra-leetioner och leetioner ä-tempo.

(baHt) enkel (dubbel, tredubbel) marsch! d. ä. rättning, En (två) appell! Stå
sträc"! (prime, secund), Gard! Stå sträck! Fall ut! Gard! Liggande prime
(secund) ett! Stöt ut- tu! Seeund (prime) passad ett! tu! Framåt prime, seeund

sträck, prime fall ut, ettl tu! tre! - Salut (i fyra tempo) m .: m. Den eukla
marschen räknas i början med tvenne tempo (Ett! Tu!), sedan med ett enda
sammansatt tempo: Ett-tu! liksom bilgstegens m, m, tempos, i början öfvade

långsamt, sedan sammanslås till största möjliga hastighet, uttryckt på liknande
sätt. - - För öfrigt synes denna inledning i några fall afvika både från Ba
jonett-Reglementet af J836 och från den vanliga uppfattningen af L:8 method.
Den s, k. passaden afviker tydligt från Baj-Regi, mom 64 o. f., Jfr. nedan om

sabelu, Vapnets indelning upptager flera gränser än Gymnastikens Allmänna
Grunder. Spetsens rigtning i »eoulee», låga afböjningar och »briaeer» synas afvika
från de bestämmelser, Bom vanligen tillskrifvas L.; åtminstone afviker »sekund
paradense rigtning frän Baj.RegI. mom. 157, hvilket antingen beror på vapnets
olikhet eller pil. svårigheten att kort och tydligt bestämma rigtpunkten , såsom
synes af förf:s försök till topiskt indela menniskokroppens yta. Jfr. Gymn. Grund.
Man har dock äfven anmärkt att Baj.Regl-s teckningar framställa spetsen i gard
och, hög-nfböjning något högre än föreskriften bjuder: rig tad mot fiendens öga,
således bigot lägre än detsamma p Anmärkningsvärdt är äfven utelemnandet här
af vissa mindre begagnade öfningar shorn »Paesade-utfalh d. ä. halfpas.�ad med

utjall (i 2:dra tempo), ve:celsidiga vändutfall (ombyte af utfall-ställning i linien
fdin stället genom rotering omkring främre (bakre) hälen) o, 8. v.: - åt
vensom det ovårdade språket röjer ett ofullbordndt utkast.
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Andra A/delningen. Om Sabeln.

Första Underafdelningen. Sabelfäktning till fots.
Inledning.

105. Den väsentetigaste skillnaden emellan Värjan och
Sabeln är, att då den' förra yttrar sig i linien eller anfalls
taflans medelpunkt, den sednare yttrar sig i dess periferi.

Man må dock ej tro att sabeln ej har någon linie (eller
skydd). Skillnaden är blott att denna linie här är imaginaire,
och igenfinnes i den linie, som gående genom vapnets axel
eller tyngdpunkt antages ligga mellan mig och min fiende.

Då detta vapen angriper periferien af anfallstaflan, och så
ledes yttrar sig utifrån och inåt, �ger det i sjeifva verket en

större verkningskrets än värjan, hvilken ej har mer än halfva
diametern af anfallstaflan, hvarifrån ändock måste aldragas,
hvad som af detta afstånd förminskas af klingans bredd jemte
handledsvinkeln. Den verkliga anfallstaflen inskränker sig dock
vid detta vapen inom samma grl:lnsor, som vid värjan, nemI.
det (bl:llte?) af kroppen, som ligger mellan de planer, som

kunna antagas gå igenom maggropen och ögonbenets höjd.
Detta för horisoniela angrepp; de lodräta komma naturligtvis
i detta fall ej i beräkning.

Kroppens ställning och rörelser såväl på stället som till
förberedande af anfall äro alldeles öfvercnsstämmande med dem,
som vid värjans förande äro Iöreskrifne, Den väsenteligaste
skillnaden är att passader böra nyttjas så väl i rörelse mot,
som från fienden, då de uti värjan endast, i förra fallet an

Vändas.
Desse sednare verkställes efter samma grunder. som de

mot fienden förut beskrifna, nemIigen på det sätt att hUgra
foten .) flyttas bakom den venstra, på hvars tå klacken roteras

*) Till lättande af beskrifningen är här, likasom uti beskrifvandet af värjans
rörelser, högra handen antagen såsom verkande, till skäl för hvilket hänvises till
de grnudsatser, som först äro lemnade, äfvensom förofvannämde orsak och för att
undvika upprepande af aamma grundsatser, hvilka Daturligtvis för all strid
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inåt så att rät vinkel alltid bibehålles mellan fötterna, och kropps
tyngden öfverflyttas (?) på det högra benet, knäna nästan raka.
I andra tempo flyttas det venstra benet på sitt bestämda af
stånd från det högra, och emottager kroppens tyngd.

Med hvarje sådan passad följer alltid en elJer tvenne
rörelser med vapnet, till angrepp eller försvar, Derfor kan
äfven det ena tempo användas ensamt i förbindelse med an

grepp eller derförutan ; och verkställes då efter lika grunder
framåt eller tillbaka; likaså det andra tempo ensamt. De he-:
nämnas då half passad (ha1ft, helt, framåt, tillbaka-hugg!)

Garden är med afseende på vapnens olt'ka construction
densamma sam uti värjan,

Då man vid den sednare ligger i anfa11staflans midt,
såsom den punkt, hvilken man företrädesvis söker att skydda,
måste man här lägga sig i periferien, hvilken här motsvarar (?)
denna punkt. Garden blir således antingen tertz- eller quart
gard. Den vanligaste garden är likväl med handens läge
i tertz.

Benämningen af quart och tertz äfvensom begreppet
deraf äro synonyma med dem, sorn vid theorien om Värjan
äro beskrilna.

Utom den här ofvanbeskrifna skillnaden uti garden vid

värjan och sabeln uppstår äfven en annan, nernl. att venstra

handens och armens ställning äro i ett annal förhållande, Den
fasthåller här nämligen baljan, (fattad på öfversta hälften af
densamma) vid venslra höften; den längre återstående delen
deraf snedt bakåt utstående, för att motsvara de rörelser,
hvilka uti Värjan såsom en väsendtlig driffj:Jder verka till ha
stighet och eoneentricitet så väl vid ett angrepp, som vid
sättendet uti gard. Ännu ett skäl kan gifvas för denna han
dens ställning, det nemIigen alt baljan måste, till undvikande
af snärjning och hinder vid benens rörelser och de volter i
olika plan, hvilka företrädesvis med detta vapen användas,
måste vara desamma, likväl med behörigt afseende p3. olika vapens natur och
construction har man sit väl hittills som framdeles sökt att uppdraga en para
lell mellan värjans och sabelus theorier.

Ling. Ill. 45
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hålles väl fast il). För att följa samma ordning i uppställ
ningen, som iakttagits vid värjan, skola vi behandla så anfallet
som försvaret serskildt.

Om Angreppen.
Dessa äro egenteligen icke andra än hugg med handen

i Quart- el1er; TeTtz-ställning, så väl högt som lågt, d. ä. ö/ver
eller under fiendens hand. Då man ligger uti tertz-gard
och hugger en quart, verkställes rörelsen af handlofven, som

alltid bör föra vapnet i så. inskränkta och concentriskt run

dade rörelser som möjligt (att ej förlora kraft) med armen

fortfarande i samma böjning som uti gard; under det att

spetsen af vapnet beskrifver en periferie, hvars medelpunkt
igenfinnes, uti vapnets axel, hvilken uti alla rörelser med vap
net bör vara emellan mig och fienden - så länge sorn fötterna

ej lerona Iaktplauet, d. ä. för alla rörelser i linien (?). Klingans
läge är så väl under hugget, (?) som sedan det blifvit full
bordat fullt horizontelt; samt rör att åstadkomma den största

kraft, eggen rigtad vinkelrätt mot det föremål, som man söker
att träffa, Ett ler/z-hugg verkställes efter samma grunder åt
motsatt håll. Då fienden alltid måste Jigga i periferien, ehuru
icke alltid skyddad åt denna (?) sidan, är naturligt att angreppet
måste vara beroende här, liksom uti värjföring, af fiendens
olika lägen. Man kan antingen genom ell fint söka att miss
leda fienden, och anfalla åt samma sida, som denna (finten)
blifvit gjord; beroende naturligtvis af det sätt, hvaraf den
samma af fienden upptages. Äfven måste märkas det sätt,
dels hvarpå fienden Iörer sitt vapen, dels huru han förer sin
arm. l förra fallet, för alt (om han gör sina rörelser rör

vidlyftiga, eller han ej iakttager behörig linie uti desamma.)
kunna genom å-tempo-attaquer komma åt hans arm; eller ock,
(om han uti garden eller uti paraden har armen rör mycket
böjd) rigta det omedelbara angreppet åt detta håll.

*) U�g:s anm. Såsom bekant är. inskränkes denna föreskrift till höftfästet
ensamt VId vanlig undervisning (utan balja). nemligen för att undvika handens
läge på ryggen, hvilket lättare föranleder bröstets sammantryekning under häftig
fäktning.
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Ofvannämnde rörelser verkställas säväl under utfall som

med passader, då de i sednare fallet kallas stående angrepp.
Vill man under ett utfall, utan alt resa sig i gard, full

följa angreppet, användas efter samma grunder som vid värj
föring liggande hugg antingen quart eller tertz. Ofvanbeskrifne
rörelser ske med full linie mellan faktaren och hans fiende;
men, som detta vapen angriper periferien af anfallstaflan, kan
han med lika sakerbet använda rörelser ur linien med krop
pen, det vill säga i förändrade planförhållanden mellan sig och
fienden. Dessa verkställas både åt quart- och tertz-sidan
och benämnas: Quart ur Hnien och Terts ur lirden. Den
farra med handen i quart-ställning verkstalles genom att på
venstra fotens klack rotera så alt .450 vinkel bildas mot dess
i garden ursprungliga linie, hvarjemte utfallet verkställes efter
samma grunder, sam ofvan är beskrifvet med högra foten i
vinkelrät (?) linie mot den venstra. Tertzen ur linien verkstalles

på sådant sätt, att under det kroppstyngden öfverflyttas på högra
benet, roteras högra foten, och utfallet sker med venstra benet,
sam i öfverensstämmelse med kroppens afriga förhållande emot

tager kroppstyngden, och intager ett plan af "50 vinkel mot

det, som i garden innehades.

Fullföljandet af ett sådant angrepp beror äfven af fien
dens ställning efter densamma och de olika volt-rörelser, som

den kunnat föranleda honom att verkstalla. Så kan man t,

ex. göra liggande angrepp, el1er ock återtaga Initial-ställningen,
samt genom roteringar och egna volter säua sig i ett annat

förhållande till fienden, i fall att uti fäktarens anfalls-plan skul1e

ingå beräkningen, att antingen förflytta sig till ett lämpligare
ställe, .

eller ock måhända helt och hållet söka intaga den plats,
som fienden innehar. Af hvad ofvanlöre blifvit anfört, synes
att angreppen kunna vara både låga och höga; äfven hafva
blifvit nämnda horisontela och lodräta angrepp. De förra äro

olvan hsskrifna, och innefattas såväl uti rörelser i Iinien sam ur

linien. - De sednare åter skola här beskrifvas, och äro egente
ligen endast primer, såväl utom sam inom; och de rigtas
antingen åt fiendens hufvud eller arm. De äro dock egen

teligen att anse som a-tempo-rörelser, således foranledde dels
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af något fel hos fienden, dels genom någon obehörig tryckning
på mitt vapen. Så t, ex., då kli-ngorna ligga uti tertz-för
hållande till hvarandra, och om fienden trycker på klingan åt
denna sida, bör man göra en prim (inåt) inom, sam verk
ställes på det sättet, att man låter 'vapnet falla undan, under
det att handen föres så mycket åt tertz-sidan, att vapnets
axel under rörelsen alltid bibehålles i linien mellan mig och
fienden, för att under rörelsen äga fullkomligt skydd; hvarefter
man låter vapnet med eggen uppåt beskrifva en cirkelformig
rörelse under handledens vridning, så att klingan sluteligen kom
mer i lodrätt läge, med eggen af densamma nedåt. På samma

sätt primen utom, som verkställes antingen efter en prim inom,
eller ock från klingornas luge i quart efter den ofvanbeskrifne

tryckningen åt denna sida. Den verkställes efter samma grun
der. men blott med den skillnaden att under rörelsen vinklas

armbågen något och handen föres så mycket åt quart-sidan,
att det förr beskrifne skyddet erhålles. Såsorn a-tempo-rörelser
användas de dels under volter åt höger eller venster, dels
ock rigtade mot fiendens stridsarm under det man drager högra
foten bakom den venstra, (halfpassad bakåt) då man sjelf ka
star sig ur fiendens porte, ehuru i stånd att kunna åtkomma
hans arm.

Detta om omedelbara angrepp. De medelbara öfverens
stämma med de för värjan beskrifne, och äro således hattuter
couler m. m,

De förra verkställas efter sarnrna grunder, som med vär

jan. Således quart-battutan åt quart-sidan följande ryggen af
fiendens klinga från svagan till styrkan. På samma sätt med
tertz-battutan åt tertz-sidan.

Couleen såsom ett lindrigare angrepp på vapnet är här
äfven alItid förenad med ett framträngande mot fienden, (hälst
med passad); utan någon annan afvikelse från den motsva

rande rörelsen med Värja, än den, vapnets olika construction
föranleder. Således bör alltid ryggen af klingan feljas vid alla

angrepp på vapnet, hvarefter de hugg användas. dels hvarigenom
jag äger den högsta kraft, dels det skydd, som hvarje angrepp
måste i sig innebära.
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Om Afböjningar.
Dessa äro enkla eller sammansatta. De förra säsom

quart- och tertz-parademe. verkställas! efter samma grunder
som värjans; likval här med afseende på att periferien arden
del af anfallstaflan, som först angripes; att således, då afb15j
ningen göres såsorn en motverkande kraft, man måste beräkna
öfverensstärnmelserna emellan dessa krafter för att vara öfver

tygad om dess motståndsformåga. och således afbojningen göras
så mycket större. som denna kraft måste vara svårare att

motverka, då den yttrar sig' i full rät vinkel mot det träffa de
föremålet, an såsom för värjan blott strafvande uti linien mellan

mig och fienden. Vapnets förhållande må lik väl alltid behö

rigt afse det anfall, som hvarje försvar i sig bör innehålla;
det hör således alltid vara mellan mig och fienden; armen,
som för detsamma, bör ej förandra den naturliga, eller i gar
den föreskrifne böjningen.

De sammansatta paraderna äro hög- eller låg-beläggningar
förhängningar samt hög-quarl och hög-ter/z. De användas
såsorn beläggningar mot en fiende, som ej iakttager samling i
sina rörelser, d. v. s, använder mera kraft, än att han kan
vid ett misslyckat anfall bibehålla den stallning eller den lin ie,
han måste innehafva, för alt vara skyddad. eller ock i fall
man ar försedd med svagare vapen, eller har svagare arm

än fienden. Hög-beläggningar användas således under ofvan
nämnda förhållanden för höga horizontala angrepp och låg-be
läggningar för de låga. Hög-beläggningarne äro f(jr quart- och
tertz-hugg i öfverensstärnmelse eller motsvarighet med värjans
contra-parader, liksom låg-heläggningarne motsvara quint- och
secund-dubbleerne med förenämnde vapen. Hög-beJ:1ggningen
för quart-hugg verkställes på det sätt, att under det att höger
fot tillbakadrages och emottager kroppens tyngd och således
stannar isamma ställning som vid hallpassad bakåt, böjes
höger arm, så att armbågen neddrages intill Jifvet och klin

gan i quart-luge (med hög spets) för att sätta mig ur fien

dens porte, och lemna honom tillfälle att förhugga sig; hvar..
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efter jag, för att öka denna öfverkraft åter framflyttar högra
foten samt vapnet med ett angrepp längs utåt ryggen af fien
dens klinga, och således lägger min kraft till hans egen föl'_
att åstadkomma den åsyftade verkan; dels ock att vinna öppning
för ett anfall på fiendens arm eller kropp, eller om detta skulle

misslyckas, åtminstone härigenom söka att uttrötta honom. Hög
beläggningen för tertzen verkställes efter samma grunder och
således mot ett hög tettz-angrepp med handen i tertz-for
hållande.

Orsaken, hvarfore i hög-beläggningar för quart, handen

antager quart-ställning, men terz-ställning i bel�ggning för tertz,
är dels för att, i fall man ej nog hastigt kan kasta sig ur

fiendens porte (med half eller helpassad bakåt) egg må träffa
mot egg, och det beräknade skyddet icke fela, dels ock för att

äga så mycket större kraft vid det angrepp på fiendens va

pen, som ögonblickligen derpå verkställes, dels af Iorenärnnde
skäl, dels i fall fienden skulle hejda hugget, och således ingen
förhuggning uppstå, då denna belliggning blir så mycket nöd

vändigare, för att kunna äga någon nytta af rörelsen betraktad
såsorn förberedande eget angrepp.

Låg-belaggningar, hvars motsvarighet inom värjfäktning
ofvan är framlagd, användas mot låga horizontela angrepp,
samt verkställas på det satt att under högra fotens och krop
pens tillbakadragning på förr beskrifne sätt, mötes hugget an

tingen med quart eller tertz, hvarelter min kraft i förra fallet
omedelbart lägges till kraften i fiendens hugg, derigenom att

paraden öfvergår i en secund-brisee och j det sednare fallet

genom en quint-hrisee ; hvarefter offensifven kan återtagas och

fullföljas antingen med passader i prim eller horizontela an-

grepp med utfall,
\

Förhängningar användas egenteligast emot dem, sam ej
uti primer iakttaga linien, d. v. s. ej hugga den åt hufvudet
eller handen, utan snedt (?) åt någondera sidan. Dessa rörelser
kunna således i detta fall icke användas förr, än man upp
täckt detta fel hos motståndaren; men kunna äfven ti1l öfning
användas såsorn parader r(jr rörelser ur linien d. v. s,. au

mot (?) en prim inom (?), huggen fUr mycket åt venster eller
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mot tertz ur linien användes hoger-forhängning. Bom verk
ställes på det sätt: att under det kroppstyngden öfverflyttas
på högra henet, roteras åt höger på högra fotens klack, och
venstra kastas hakom det högra, då roteringen blifvit verk
ställd med 900 vinkel mot det plan, som förr innehades, hvar

jemte vapnet fälles och får hänga med spetsen neråt, nästan
ofverlernnadt åt sin egen tyngd, armen med sarnma böjning
som j garden nästan i sarnma horizontal-plan med axeln.

Verister-forhängning användes och verkställes på samma

sätt som d-en åt höger. Efter dessa parader bör gemenligen
följa prim-hugg, rigtade antingen å� fiendens arm eller hufvud.

Hug-quart och Hog-tertz äro de egenteliga parader, ge
nom hvilka fiendens prim-angrepp mottages, då enkla quart
och tertz-parader, hvilka äfven kunna användas mot dylika
angrepp - lernna den försvarande färre tillfällen att intaga
den hastiga 'initiativ, som alltid bor vara den omvexlande prin
cipen i hvarje strid. Högquart verkställes på sarnma sätt som

tertzen ur linien, i hvad kroppens förhållande angår, vapnet åter
såsorn :igande en helt olika bestämmelse, måste intaga den

ställning, som kan lemna tillbörligt skydd åt den delen af

kroppen, hvilken ännu varande i linien, är inom fiendens porte.
Armen uppföres således jemte vapnet, som man låter falla
hakåt (?) med ryggen af kafveln mot tumhålan och eggen af

klingan således uppåt för att möta fiendens, hvarjemte hela

vapnet intar nara paraielI ställning med högra sidan. Rat vinkel
mellan öfver- och underarmen samt öfverarmen isamma höjd
med axeln. Efter denna afbtijning hör genast Iölja en liggande
tertz, hvilken till sin construction således blir en tertz ur linien,
faslän utfallet redan föregått. Återtagandet af garden eller

fullföljandet af angreppet beror naturligtvis här äfven af den

ställning. som fienden innehar.

Hög-tertz verkställes på samma sätt som quart ur linien
med sarnma afseende på vapnets bestämmelse såsorn parerande;
vapnet (år älven nu falla med eggen uppåt och handen oför
ändrad med kafveln i tumhålan och klingan nära paraJel1 med
venstra sidan, hvarpå efter samma grunder, som for hog-quart äro

bestämda, har måste följa en tertz, (quart?) hvarefter full-
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följandet af angreppet eller återgång till defensiven, enligt hvad
förr hlifvit yttradt, beror af fiendens rörelse.

I samrnanhang härmed torde få yttras att så väl hög
sorn låg-beläggningar kunna användas från utfall så väl i linien
som ur densamma. Från utfall i linien verkställas de på
samrna sätt och åt samma rigtning som från garden.

Från utfall ur linien åter, gäller såsorn en allmän regel
att roteringen till gard (eller halfpassad) i det nya faktplanet
('t- - - -) verkställes af det hen, hvarpå kroppstyngden
hvilar under utfallet. I örrigt såsom vilkor for beredelsen till
ett väntadt slikt angrepp måste fienden harva gjort volt, eller
satt sig i det planförhållande att jag, för att åter komma uti
den liniära rigtningen mot honom, äfven måste verkställa en

slik rörelse.

Då grunderna för striden med detta vapen hufvudsak

ligast äro fotade på dem, som äro framställde i theorten (tir
striden med värja, får man i de punkter, der den här kan

synas något ofullständig, hänvisa till de motsvarande rörelser
och grunderna derfor. som i ofvannärnnde theori äro ådagalagde,
äfvensom med behörigt afseende på de benämningar, hvilka
såväl här ofvan förekommit, såsorn följd af vapnets olikhet,
äfvensorn fortgående och sättet huru en lektion med det samma

bör gifvas, hänvisa till de reglor, sam vid värjans rörelselära
blifvit framställda.

Andra Underafdelm'ngen.
Sabelfäktning t£ll häst (rekryt-instruktion),

106. Hufvudstycken vid undervisningen: {. Till fots
2. På trädhäst. 3. På lefvande häst.

1:0 Till fots.
Karlens ställning: ofverlifvet som till hast. Venstra han

den hålles såsom styrhanden til1 häst. Ben och fötter åtskiljda,
samt fötterna paralella.
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Sedan karJen intagit denna ställning, låter man honom

göra Gevä7' ut! med högra handen, och öfvar honom i att på
commando-ordet Sktfta! kasta saheln ifrån högra till venstra

och ifrån venstra till högra handen, samt att med den ifrån
sabeln lediga handen genast intaga styrhandens ställning: hö
randes skiftningen ske vid styrhandens ståndpunkt.

Derefter beskrifver man för karlen huru huggen uttagas.
Vid alla de hugg, der klingans läge är horizontelt, föres han
den något uppåt (högre än dess ståndpunkt vid på-Axet-Ge
vär) och utåt ifrån kroppen, allt med bibehållande af armens

krök niog, så ott öfver- och underarmen bilda nästan en r�t

vinkeloch med armbågen något urvriden. Derefter uthugges
hugget, genom handlofvens och underarmens kraftiga omvrid

ning (?) samt armens utsträckning, Vid huggena nedåt (Prim)
föres arm och hand isamma stallning sam vid de andra, ut

om att armbågen Iörblifver vid k roppen ; derefter låter man

sabeln beskrifva ! cirkel med medelpunkten i handlofven (?)
och förande sabeln tätt utmed armen, och just då hugget ut

lägges, utsträcker man armen kraft igt. Huru Jågt rörelsen

(hugget) må stanna vid huggena nedåt beror väl af fiendens

läge, dock bör ej handen sjunka lägre än i höjd med höft
benets början. Sjunker den I�gre, får sabeln öfvervigt, och
armen förlorar förmåga att fullkomligt styra hugget. I all
mänhet bör instruktören noga efterse att ej förhuggning får

aga rum.

Derefter öfvergår man till de serskildta huggena, hvilka
i afseende på klingans lage äro:

Inåt: klingan horizontelt, eggen inåt hästhalsen (lika med
fordna qvarten).

Utåt: klingan horizontelt, eggen utifrån hästhalsen (=
fordna tertzen).

Nedåt: eggen nedåt. Spetsen lägre än handen (=
fordna primen).

l afseende på huggens rigtning, göras, de I. inåt-Hal/t: då

hugget stannar med armen utsträckt rakt åt sidan. Helt: då

hugget stannar nära hasthalsen. Dubbelt: då hugget stannar

på andra sidan om hästhalsen. 2. utåt: hugges det Hal!l:
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när hugget stannar på sidan om hästhalsen. Helt: när det
stannar rakt åt sidan från ryttaren, Och Dubbelt: när hug
get stannar bakåt. 3. nedåt hugges Framåt, nära hästhal
sen och SidVärts, rakt åt sidan.

Lystringsorden äro: Halfe inåt, helt inåt, dubbelt inåt,
halft- helt- och dubbelt-utåt, framåt nedåt, och sidvarts nedåt.

Verksrällighetsordet är hugg! Stötarne äro Framåt: eggen ner,

baken upp. Sidvärts: eggen mera upp, baken ner (d. ä. se

cund). Nedåt: baken åt hästens bog, eggen utifrån hästen

(handen något vriden j seeund). Armen vink las upp, så att

öfver- och underarmen komma i rat vinkel emot hvarandra,
hvarefter armen utsträckes kraftigt rakt på den punkt, hvare
mot stöten skall rigtas.

På Axel-Gevär (efter stöt eller hugg) kan verkställas med

skärning. Karlen rigtar nämligen då sin sahel, så att han
med baken af sabelspetsen, (hvilken anses vara slipad), kan
afskära fiendens tygel eller spräua upp en åder på hans hästs

hals; derefter skär han den kraftigt åt sig, och forer sabel
fästet genaste Vägen till sitt ställe vid sidan.

Kärlen ofvas att göra dessa hugg och stötar så väl med
venstra, som med högra handen. På kommando-ordet Yenster!
eller Häger! kastas sabeln vid styrhandens ståndpunkt i den
nämnde handen. Vid huggena med venstra handen rättar

man sig fullkomligt efter ordalydelsen i ofvanstående beskrif
ning af huggen. Instruktören bör låta kurlen hugga två eller
tre gånger mera med venstra än högra handen, för alt söka

bibringa den srnidighet i handlotven och den styrka, hvaraf
den venstra armen i jemförelse till den högra vanligtvis är i

saknad, och dymedelst återställa den likhet mellan båda, som

blifvit upphäfd genom ett origtigt och orättvist bruk alt nyttja
den högra till allt.

Under alla dessa hugg och slötar tillses att karlen ej må
vrida kroppen, utan hålla den orörlig såsom en lodrät stolpe (?),
hvarifrån armarne erhålla stadga och kraft till sin a rörelser,
Äfven skall karlen till en borjan alltid bibehålla sina ögon
fästade mellan hästens oron,
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Derefter öfvergår man til) den verkliga skiftningen; dock
ännu utan tyglar; och låter man karlen på kommando-ordet
Sh/ta, (om han till exempel håller sa beln i högra handen) föra

högra handen ner till styrhanden, med sabelns hak stödd emot

midten af venstra öfverarrnen, hvilken utvrides. Parerstångens
,ända stödd emot underarmen Hitt ofvanför handlofven. Venstra
handens tumme öppnas och omfattar kafveln, då den högra han
den släpper saheln - högra handen med lillfingret skiljdt
ifrån de öfriga, föres inunder den venstra, liksom rör att fatta

tyglarne, sorn släppas af den venstra. Venstra handen fattar
med fullt tag om kafveln - och den högra blifver styrhand.
På samma sätt verkställes skiftningen ifrån venster till höger.

l ofvanstående hugg, stötar samt skiftning öfvas karlen
så länge, att han erhåller en viss grad af färdighet; samt

låter man honom ifrån ett hugg med ena handen genast skifta,
och hugga ut med den andra. Kommando-ordet dervid Mr

Venster (Höger) Helt (EJa1ft) Utåt (Inåt), Hugg!
Nu öfvergå man tiJl Afhöjningarna. Dessa äro:

Framåt, Sz'dvärts7 Bakåt, och dubbelt Inåt böj Af! Ar
men utsträckes med handen lägre än axeln, saheln med spet
sen upp och något lutad framåt, eggen vriden mot rigtningen
af fiendens hugg. De olika kommando-orden Framåt, S�'dvärls
etc•. utmärka hållet, hvaråt man skall böja af, och förstås som

vid huggen.
Hög-förhäng: Armen sträckes uppåt med sabelspetsen

bakåt, och litet lägre än fästet, så alt fiendens klinga halkar
af vid hugget.

TväJ'-Förhäng: Lika med föregående utom au sabeln
föres tvärs (snedt?) öfver hästen, med eggen urvriden f(jr att

möta fiendens hugg
Låg-jörhäng: Armen utsträckt åt fienden. Lillfingret

upp, spetsen ned. Handen mer eller mindre ,högt, allt efter

rigtningen af fiendens hugg.
Lågt /ramåt förhäng : Kroppen framlutad. Armen och

sabeln utsträckta på sidan om hästhalsen. Spetsen framåt.

eggen ifrån hasthalsen.
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Tvärs framåt förhäng : Lika med föregående, utom att

sabelns läge blir tvärs framför hasthufvudet.

Lågt böj al: Nyttjas emot Infanterister, sam anfalla med

bajonetten. Genom vridning af handlofven, hvarigenom en

cirkelformig rörelse verkställes med sabeln, med medelpunkten
i handlojven afbojer man geväret med sabeln; alltid iaktta

gande- att så tillbörligen vrida handlofven, att eggen möter ge
väret. Det heter Lågt inåt böj af, när man för fiendens ge
vär åt hästhalsen, och Lågt utåt böj af, när man för geväret
ifrån hästhalsen. Lågt dubbelt (inåt eller utåt) böj af. In
fauteristen antages då (sedan hans gevär en gång hlifvit

affördt), degagera och vilja ånyo stöta. Det verkställes då på
samma sätt som förut är närndt, endast två gånger efter hvar
andra.

Kommando-orden vid afböjningarne äro: afböjningarnas
benämning till lystringsord, och till verkställighetsord: Böj a/f

Utom dessa ofvan anförda hugg, stötar och parader, bör
ännu märkas dubbelskärningen. In och ut skär! först vri
des klingan i quart elJer inåt, och armen ryckes hastigt till

baka; derefter vrides klingan i tertz eller utåt och man

sträcker hastigt ut armen. Ut- och inskär verkställas tvärtom.

Brukas efter hugg, när man bar tillfälle alt skära t. ex. i

ansigtet. Karlen öfvas älven att göra Gevär in med venstra

handen! Man furer dertill armen rakt upp med sabelspetsen
uppåt, vrider handen omkring så att lillfingret kommer uppåt,
tummen nedåt och handens baksida åt kroppen. Spetsen
sältes i baljrnynningen och sabeln nedföres i baljan.

2:0 På Trädhäst.

Sedan karlen blifvit hemmastadd med allt detta, är

tid att begagna trädhäst, som ar sadlad, och vid hvilkens
hufvud man fastsatt ett stångbetsel. Sedan karlen uppsuttit,
gifver man honom tyglarne, och låter honom lagga dem or

dentligt i venstra handen, ätersläppa dem och lägga dem j
samrna ordning i den högra. - Derefter låter man honom

genom lillfingrets stickning emellan stångtyglarne flytta dem
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ifrån ena handen till den andra. Nu tages sabeln, och karlen
verkställer skiftningen först långsamt och i tvenne (?) tempo,
nemiigen 1:0 aabelhanden flyttas ned till styrhanden, sabelns
bak stödd emot styrarmens öfverarrn, som utvrides ifrån sidan.

Styrhandens tumme öppnas, och fattar om kafveln, som släppes
af den andra. 2:0 Den nu lediga handens lillfinger skiljes
ifrån de (lfrige, hvilka hållas ihop - handen vändes flat, så
att lillfingret kommer närmast kroppen. Lillfingret trades emellan

stångtyglarne, som släppas af den andra handen. De öfriga
fingrarne fatta fullt tag om tyglarne. 3:0 Saheln fattas med
fullt tag af den andra handen, som för den till sidan *).

Nu öfvas kärlen en tid i denna skiftning, så att han kan
verkställa den fort, samt i huggen. stötarna och afbojningama
både med högra och venstra armen. Och bör instruktören

beständigt noga efterse icke allenast, att ofvanbeskrifne hugg,
stötar och afböjningar verkställas ordentligt och rigtigt, samt med
kraft och styrka, utan äfven att kropp och ben dervid bibe
hällas så orörliga som möjligt, och rörelserna endast verkställas

genom armarnas kraft, samt att tyglarnes fattning vid skift
ningen sker ordentligt, så au all borttrasling och ryckning
på stången undvikas.

Äfven öfvas karlen i att siua upp till höger: 1:0 tyg
larne läggas ordentligt j högra handen. Venstra handen fattar

steglädret, tätt ofvanför stegbygeln. 2:0 högra foten i steg
bygeln, venstra handen fattar om hakknappen. 3:0 och vi

dare; som till »easte: enligt Reglementet, bara med motsatta
händer.

Om tillfälle gifves, bör kavalleristen utom }iniegymnastik,
klättring och bundna språng på trähast ofvas att hoppa uppå,
och af en lefvande häst, först. på stillastående hast, sedan på
löpande från inre volten med krupphäfningar o. d., sluteligen

*) Utg:$ anm. Tillhörande teekningar afbilda blott kroksablar. sadana näml.,
sam funnas i de allmänna förråden, Olika huggvärjor {Pallascher} begagnades
väl äfven vid Centralinstitutet; men nagon egen »sebelform» tillverkade L. lika
litet. sam nlgot derom förekommer i handskrifterna. hvaribland finnes en teck -

ning, utförd af C. Wahlbom föreställande tempos af tygelns skiftning fran ven

ater till höger o. I. V.
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från yttre volten, och allrasist med stöd hlott på främre hom
men till dubbla språng.

VIII man med sahel vid sidan kasta sig upp på en lös
häst, som är i språng, så fattar man först med venstra (högra)
handen om bakknappen, afpassar så, att just då hästen i språoget
höjer sig, fattar man rappt med h�gra (venstra) handen om

framknappen, och hoppar med benens satts och armarnas tiIl

hjelp upp, höjer sig rakt upp på armarue med henen slutna
och raka, ansigtet vändt åt hästens hufvud, såsorn redan är

heskrifvet om voltigen. - Är det på hästens högra sida, man

hoppat upp, så måste man f(jrst, medelst venstra tåns utvrid

ning föra sabeln åt sidan, och derefter höjd på armarna

svänga benet öfver hästen och sätta sig j sadeln, hvarefter
man fattar tyglarna.

Skall man kasta sig af till höger, så föres först sahel
och remtyg med venstra handen öfver till hästens högra sida,
noga kännande efter alt ingenting må fastna på bakknappen.
Fatta med venstra handen om frarnbommen, lyft på denna
armen, kasta benen upp och rakt tillbaka öfver hästen. -

För högra armen upp, och under spränget för den armen i

båge (?), ända tills handen stödjer emot hästhalsen; just då
man, sedan benen kommit ofver hästens länd, kastar kroppen
åt sidan och tager mark i samma front som hasten (vinkelrätt
mot hästen) genom en kort men kraftig mottryckning med

högra handen, som derpå ögonblickligen stäpper hästen. Ven
stra handen flyttas under nedsprånget till bakknappen. -

Knäna krökas, när man skall taga mark.
Sedan karlen vunnit färdighet i allt ofvanbeskrifne, öfver

,går man till att låta kroppen följa med Iäktrorelserna. Iakt

tagas bör, att ej låta karlen för länge hugga, utan att röra

henen; ty derigenom erhåller handen en förmåga att skynd
samt verkställa rörelserna, som benen ej lika fort kunna erhålla,
hvarfnre de ej förmå verka liktidigt. Grundsatsen vid krop
pens rörande är alt dess axel, belagen der rigtlinierna för

kroppens längd och bredd lodratt skära hvarandra, eller i

bäckenet, skall forblifva orubbad öfver hästen; och hästen ej
genom kroppens vridningar erhålla några falska känningar.
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Kroppen bör följa med, eller lutas ofver framåt eller sidvärts,
allt efter huggets rigtning; men såsom motvigt skall alltid det
motsatta benet användas; så att vid alla kroppens rörelser
hildas en hafstång med stödjepunkten i kroppens axel, lasten
i armen vid hugget eller stöten, samt den motvägande kraften,
i benet af den till armen motsatta sidan. Då man all tid iakt

tager denna grundsats, så hlir det hm att vid hvarje särskildt
förekommande fall bestämma benens stallning. Nämligen i
alla hugg framåt, föres det motsatta benet bakåt och något
utåt ifrån hästen, Benet af samma sida, som gör hugget, föres
deremot framåt, och stödjes starkare i stegbygeln. Vid hug
gena sidvärts föres motsatta benet med något utvriden tå, rakt
ut ifrån hästens sida, och det andra Iorblifver rakt och stöd

jande sig i stegbygeln. För att ytterligare motverka den

öfvervigt, kroppen får genom sin lutning åt sidan, vrides

styrarmen ut ifrån kroppen, med hibehållande af handens ställ

ning. Vid huggena bakåt föres det motsatta benet framåt;
och det af sarnma sida omvrides något, så att tån kommer ut.

Detsamma, som här är sagt om henens förhållande vid

huggen, gåller älven vid stötarue.

Instruktören äger att alltid noga efterse att hand och
hen följas åt, så att i samma ögonblick, då hugget utlägges,
äfven benet utsträckes eller ryckes till sitt ]iJge, på det att

last och kraft måtte i samma ögonblick motväga hvarandra;
och kroppens jemvigt icke hlifva rubbad genom lasten, innan
den motvägande kraften är på sitt ställe. När man ifrån ett

hugg eller stöt återgår till På- Axel- Gevär, så återföras henen

genast och på en gång till den ställning, hvari ryttaren skall
hälla dem. All ryckning på kroppen. och derigeoom oroande
af hästen, tiger instruktören att hos karlen på det högsta
motarbeta.

Efter hand börjar Instruktören att låta karlen göra vissa

hugg och parader hastigt efter hearandra. väljande sådana, som

rimligtvis kunna förekomma vid fäktning. Det hör hero på
instruktören, 'att efter godtfinnande uttänka dessa sam man

säuningar eller turer, emedan troligtvis ingenting är skad-
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ligare än, att låta karlen inöfvas (eller insöfvas) i att hugga
en enda bestämd tur.

Till exempel kan anföras följande, (äfven att öfva till
fots), då karlen kan anses anfallen nästan på alla sidor, närn

ligen: DuMBIt in, Dubbelt ut. Nedåt på andra sidan häst
halsen. Nedåt, på summa sida som huggn£ngshanden. Nedåt
stöt, Nedåt stöt på andra sidan. Skifta - och så detsamma
med andra handen.

En annan: Högt Förhäng, Helt utåt, Dubbelt lågt, Be

lägg måt; Belägg utåt, Helt inåt, Stöt nedåt, och så Skifta
- och detsamma med andra handen.

Sådana turer kunna och böra sammansättas på många olika
sätt, så att karlon får vana att föra sin sabel i alla möjliga
lägen, samt att under skarp fäktning hastigt skifta. Till skynd
samhetens vinnande, kommenderar instruktören, sedan han en

gång nämt huggen, blott 1 .2 3 4 o. s. v. Skt/ta och åter
1 23m. m,

Alltid måste instruktören vaka öfver att huggena oak
tadt skyndsamheten, huggas rätt och alltid skarpt, samt att
benen föras rigtigt, hvilket blir ju svårare, ju fortare man

skall hugga.

107. P. M. Alla angrepp ske med anfallsdelen, och äro af
trenne slag : a) Hugg b) Stöt c) Skaming. Samma ordning föl
jer undervisningen; ty huggen äro enklast, skämingen svårast,

Huggen utföras med klingans egg vid öfre stycket (?) af
anfallsdelen. Göras de ännu närmare åt fästet, förlora de kraft.

Stötar utföras med klingans spets, och gå från dess ut

punkt uppåt första hälften af klingans anfallsdel.

Skärningar utföras med klingans anfallsdel ifrån hugg
ningspunkten till spetsen, eller tvärtom. De göras a) fritt,
då är rörelsen från eller åt karlen, b) i följd med huggen,
då går den endast åt karlen.

108. Vid hugg framåt till venster öfverföres högra
armbågen lodrätt ofver ridlinien och högra huften lägges när-



mare an vid packningen. Venstra knät böjes något, och rytta-
ren låter härvid högra foten flyttas tillbaka.

109. Inga vinklingar. Hos rekryten bör noga inskärpas
den satsen, att alla hugg och stutar, 80m icke hafva full kraft
äro förkastliga. Häraf följer a) att ingen vinkling får tiga rum;

ty då förloras räta linien och hvad den vunnit för ryttaren sjelf.
110. Om learlen icke rutular rörelsen utan vinklar

den, vrider han sin kropp, ger således en onaturlig tryckning
med skänkeln, hvilken hästen antingen lyder och dermed rub
bar huggets och paradens rigtning. eller emotstår, och således

vanJes att icke lyda skänkeln. Båda fallen äro lika ofördel

aktiga, isynnerhet då en Ol'igtig skänkelkänning göres af en

plump ryttare.
111. Om ryttaren hotas af en in fanterist, bör han an

tingen med [ull galopp söka ö(vel'flygla och nedsabla honom,
eller också i skridt under Hita hallva vändningar närrna sig,
och strax derpå med hastig sats sluta in på infanteristen.

1 /I�, Trycker infanteristen på ryttarens sahel, bör denne
strax med ett primhugg gå till motsatt sida, och angripa fien
dens arm (hand) eller hufvud,

113. Har ryttaren flera infanterister f{jr sig, måste ban
tumla under galopp, från ena sidan till den andra, och bindra
dem att samlas och sluta in på hästen, hvilket lau förekommes

genom hastiga och på alståndet rigtigt beräknade satser mot

den, sam minst tyckes vara i ryttarens sigte.
114. Om infanteristen griper i tygeln, för att tillfånga

taga ryttaren; bör denne raskt med lansen genomborra honom,
eller i brist deraf resa sig i den ena stigbygeln, hålla sig
med venster hand i främre sadelknappen, och hållande ena

vristen (?) hårdt tryckt till sadelryggen (?), luta sig framåt,
hugga tvärs öfver fiendens arm eller hufvud i quart eller
terz eller prim; och när detta lyckats, kastar ryttaren sig
hastigt i sadeln tillbaka; i motsatt fall sitter han raskt af och
anfaller sin fiende med hugg och stötar ").

*) De uuder 107-115 samlade anmärkningar förekomma strödda pa olika
ställen i handskriften jetute andra ämnen,

Ling. tu. 46



'I � 5. För att ej anfa]Jas i ryggen blir ryttaren tillse
att ej låta fienden närma sig hästens bakdel, synnerligen på
motsatta sidan till den beväpnade handen. - Båda sidoroas

öfning är derför nedvändig.

·1 ,16. Tredje atdelningen: fäktning med Huggvärja *).

417. Fjerde a(delningen: fäktning med gevär.
Första underafdelningen: Enskild strid mot Infanterist.

Andra underafdelningen: Enskild strid mot kavallerist. Tredje
underafdelningen: Strid i slutna leder (och mot rytteri).

Allmän .lndelnt'ng.
118, Bajonetten föres mot .In/anter,: eller mot Kaval

leri antingen enskildt (melee) eller i massa. Häraf uppstå
fyra olika förhållanden. På bajonettens förande i enskild strid
mot infanterist, försedd med gevär eller sabel grundar sig den
enskildta bajonettstriden, mot kavallerist, försedd med sabel
eller lans; och undervisningen börjar således med den förm,
hvilken här framställes i nio artiklar. Striden mot enskild
kavallerist samt emot flera fiender af olika vapen utgöra tvenne

artiklar, mot slutet infanteri ocb kavalleri utgör den sista eller
tolfte artikeln. Så länge tiden för soldatbildningen, för sent

börjad och för snart slutad, på alla möjliga sätt inskränkes,
böra öfningarna fortgå i följande ordning: /1) bör man inskränka

sig till de tvenne första artiklarna under försia årets vapen
öfningar, 2) andra året genomgår man åter nämde artiklar;
och sedan tilJ�gges tredje, fjerde och femte artiklarna. 3) Efter
en ny repetition af förberörde stycken under tl'edje årets exer

cis genomgås sjette, sjunde och tionde artiklarna, 4) framgent
böra åttonde, nionde och elfte artiklarna tilll:lggas för de sol

dater, hvilka l:lga naturlig fallenhet till dessa öfningar. Natur

ligtvis böra officer och underbefäl vid hvarje års exercis lära
minst tvenne artiklar mera, Ho hvad ofvan Hr foreskrifvit för

lO) Utg:8 aum: Det omslag, som har denna påskrift, är fullkomligt tomt.
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manskapets utbildande. Äfvenså bör detta indelas i flera klas
ser enligt olika framsteg, hvarigenom den skickligaste klassen
åtminstone vid hvarje år bör kunna hinna en artikel mer än,
hvad som i allmänhet blifvit rörande ordningen bestämdt, Och
som man enligt föregående Inledning från sarnma grundsunningar
härledt alla rörelser, så hafva dessa sinsemellan ett nära för
hållande till hvarandra: och af dessa skäl upptagas de här

på kortaste sätt medelst hänvisningar till förberedningarna,
hvilket framställningssätt icke bör Ialla instruktören olägligt
såvida han sjelf kan och förstår närride grundrörelser *).

119. Gardställningen intages lätt från l-armen-gevär
(På-axel-gevär); och lika lätt återgår man tIll den förra ställ

ningen. Till intagande af gardställning från l-armen-gevär
kommenderas;

I gard gevärr! (�:ne tempo).
1 :sta tempo: Halft höger om, med högra foten rätt i

ledet, venstra vinkelrätt i roten, högra axeln bortvriden, an

sigtet framvridet rätt åt fronten. Venstra handen fattar ha

stigt gevgret (vid nedra bandet), och båda händerna upprycka
detsamma obetydligt utan att för ofrigt ändra dess lodräta ställ

ning; under denna rörelse vändes högra handen, så att den
fattar gevärha]sen, pekfingret utomkring framtill under bygeln,
tummen baktill under hanen armbågen vänd bakåt. Ställningen
ledig, bröstet och hufvadet fritt uppburna, sarnt i öfrigt som

i de förberedande ställningarna utan gevär.
�:dra tempo: Venster fot framflyttas nära tvenne fotläng

der, knäna böjas, mest det bakre, (till rät vinkel), som mot-

*) Utg:s anm. Flera af de tolf här omtalade artiklarna fattas i handskrif
ten. Då denna del af förslaget således ej kan atergifvas fullständigt, anföras
deraf i utdrag blott sådana stycken, som icke innehållas lika i Baj.-Regl. afår 1836;
till förekommande af vidlyftiga uprepningar. Det utgör till en god del anmärk

ningar framställande de skäl, som gifvit Förf. anledning att begagna vissa rörel
ser eller att förkasta andra o, s. V., således ungefär såsom förhållandet är i
nämde reglemente, ehuru der kortare och inskränktare. Oaktadt deras vidlyf
tighet passa dessa anmärkningar här så mycket bättre 80m just deras omfång
och deras ofta förekommande upprepande (Jfr. nedan följande Taloch Aforismer)
vid långt skilda tider utvisa, hvilken en vishet L. ådagalade i förfäktande af sina
sträfvande och åsigter, hvilket ihärdigt motstånd i allmänhet de rönte, synner
ligen gevärfäktningen, huru långsamt denna hos oss småningom banade sig väg
till en bättre öfvertygelse j huru svårt det likväl länge var att bibehålla den i
orubbadt samband med dess gymnastiska grundval.
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tager kroppstyngden, bålen rak och med samma hållning, som

j 1:8ta tempo. Gevl:lret fälles, med pipan uppåt, rätt fram i

verister hand så mycket, att sp-tsen kommer nära i jrmnhöjd
med ögonen, då det hvilar fritt i afvägningspunkten, och fram
föres så mycket att bögra handens fingrar stöda UHt under
höftkanten ; venstra armbågen lodrätt anliggande mot bålen utan

sarnmanpressning af bröstet, den högra nästan i samrna lodräta

plan som geväret, -

Fotens flyttning i �:dra tempo bör äfven stundom göras
bakåt. För att från gardställning återgå till grundsti:illning med

l-ormen-qeoör kommenderas:

1 armen gevär'r! (2:ne tempo).
1 :sta tempo: Venstra foten flyttas bakåt intill den högrar

så att fötternas ställning blir alldeles lika ":sta tempo af 1-

gard-gevär; knäna sträckas; hufvudets, bålens och axlarnas

ställning oförändrad. Båda händerna uppbryta geväret ända
till lodrät ställning, stodt mot högra axeln, högra handen för
ändrar tillika sitt grepp på det sätt, alt tummen kornmer fram
till under bygeln, de andra fingrarna baktill under hanen.

�:dra tempo: Halft venster om, venstra armen föres till
.sin sida, geväret sänkes, De heskrifna sat ten att ()f\ ergå från

l-ormen-qeoiir till � gard och återgå till den förra ställningen
göras i början lånqsosnma.e, men sedan 'desto mera bestärndt,
Alla dessa rörelser kunna lika väj görtls med Låda sidor. Sol
datens kropp skulle deraf utbildas mera allmänt, ombytet skulle
forskaffa honom hvila vexelvis ; men exercis-reglementet tillåter
I-armen gevär' endast till höger.

Mot Fäktning till venster genom gardombyte gäller dock

ej detta förbud. För öfrigt fdljer instruktören samma ordning,
sorn förut är bestämd för (;III Iäktundervisning.

1 �O. Det vanligaste och värsta felet vid bajonettfäkt-
nmg är jramskjutning antingen af heja kroppen eller af gevllret
eller af höfterna med bakåt lutadt öfverlif, eller af buken, allt
i förhållande till den bas, som fötterna bilda för bålens lod
rma hållning. Det motsatta felet är sätets utskjutande, med
dc lutande kolin och ofveriif, som f(irut �i r sagdt.



12 t Gevärets afvägning skall deråt gifva den lutning
j bärhanden. att spet-en ini ruffar i jemnhöjd med ögonen, af
sin egen tyngd. Ty geväret röres lättast orn/o'ing sin tyngd
punkt; och denna röres lättare ju närmare den slutes tilt

kroppens.
122. Orsakerna till denna gardsUillniog äro: Om gevä-

ret flyttas mera framåt i gard, närmas det till fienden; men

det blir då tyngre att fara I ill afböjning och spetsflyttoing m.

m" svagare mot fiendens slag åt sidan, och stöten förlorar
en stor del af sin kraft. Om geväret drages mera tillbaka,
såsorn vid gev::irets fällning enligt tillämpningen af exercis

reglementet, blifver spetsen betydligt /Jermnd från fienden,
Dessutom blifver remtyget hinderligt för rörelserna; ty gevtlrs
kolfven brytes nugot mera åt insidan, än hvad geVl:inits fria

behandling fordrar, och soldatens stötar och afhöjn ingar hlifva
mera långsamma och mindre säkra, emedan bårbandens öf
verarrn icke får naturligen sluta till kroppen, utan måste af

)ägslla sig derifrån, och således verka utom sin muskelsfer.
- Arven att tillbakarycka geväret (så att styrhanden k�mmer
bakom ledet) för att derigenom bereda stötarna mera kraft,
Hr onödigt med eu så tungt och krilftigt verkand e vapen, samt

skadligt genom rörelsernas omåttlighet och deraf uppkomna
blotta, onödigtvis. Att öfverflyua tyngden af bålen på det
bakre benet, och hålla båda knäna böjda vore icke nödvändigt,
om soldaten skulle blifva stillastående med vapnet i handen,
utan vidare rörelse med detsamma. Men om vapnet genom
armames sträckning kraftigt skall kunna framryckas till stöt,
måste soldaten intaga en ställning, hvaruti nan kan �ga en

fast utgångspunkt för sin rörelse med detsamma; och denna
vinnes 1:0 derigenom att kroppen får en mot sin yta (bålens
tvärdiameter) svarande bas. 2:0 dymedelst att kroppens lod
räta höjd förkortas, och dess fasthet befordras genom knänas

böjning i inbördes rätvinkliga planer; ty derigenom vinner

kroppen stöd i alla rigtningar; emedan den motsatta knävink

lingen tillåter en rubbning, utan att derföre kroppen faller
utom sin bas. 3:0 vinner soldaten mera kraft, då han öfver

flyttar kroppstyngden på det bakre benet; ty han kan då med
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lodrätt kropp, motväga den hafstång. 80m vid stöten bildas
af gevär och armar. Ryggradens rakgående muskler äfven
som den frånvända sidans bukmuskler hålla bålens tyngd
öfverflyttad åt motsatta sidan till sträcklinien (?) i samma mon,
80m framsträckningskraften ökas, hvarigenom stöten får en

fast utgångspunkt och en bestämd slutpunkt. sorn rörelsen ej
får öfverskrida oaktadt den största möjliga hastighet, som

endast en rätt concentrerad ställning förmår hejda. Såvida

kroppen skall beherrska vapnet, icke tvärtom, måste krop
pens ställning och rörelselag vara motsatt beräknad till vap
nets; d, v. s. om vapnet blir handterligare dermedelst. att

det intill kroppen röres kn'ng sin axel, så måste kroppen,
som skall styra det. hafva en till vapnets rörelser motsatt

ställning, således dess tyngd ofverflyuad i motsatt rigtning till

vapnets rigtlinie; ty fulle kroppstyngden lika emellan begge
benen, skulle både kroppens rörelser och således äfven vapnets
blifva vacklande, d. v. s. excentriska; men all sann kraft är

koncentrering ; och då denna kan vinnas endast genom en

ställning, som samlar kroppens muskelkraft till en fast punkt,
måste soldaten, för att få tyngden rätteligen öfverdragen
på det bakre benet, böja det dubbelt så mycket som det

främre, likväl med afseende ä markens fordringar. Det förra

gör eoncentrationen möjlig d. v. s. ger motkraft till gevärets
siderörelser i afböjning och framryckning i stöt, det sednare

(främre benet) gör motkraft till gevärets tyngd, yttrad i lodratt
rigtning - och problemet lir just att i dessa tvenne vinkel
räta rigtningar liktidigt vinna högsta kraft. Att detta är så

mycket nödvändigare, när soldaten skall röra sig på oländig
mark eller på ett slagfält, behofver icke något bevis. Likväl
tyckes det, att om tyngdpunkten faller jemt emellan båda
benen, öfverflyttas densamma bastigare på det främre be
net, lin då kroppstyngden förut, bvilar på det bakre; men om

det är rätvinkligt, blir i det ögonblick, då bakre foten skall
framflyttas, rörelsens kraft förökt medelst uträtningen af det
närnda knäts trubbiga vinkel, så att hvad, som anses för
loradt i rummet, genom en l�ingre fiirtlyttning af tyngd punkten,
ersättes genom kraften och bastigheteni rörelsen .. Packningens
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inverkan på Iorenämde ställning, Hr mindre betydlig, och kan
anses gifva stadga åt utgångssUillaingen för stöten, samt älven
inskränka bålens öf'verlutning ; men Iölle kroppstyngden lika
mellan båda fötterna skulle packningen och gevärets tyngd vid
stöten snarare hindra andedragten genom den främre sidans
mera (?) sammanpressade rofbensmuskler,

Det vore icke nödvändigt att vårda fötternas räta vinkel,
knänas böjning och utåtspanning, främre armens anslutning
till lifvet, styrhandens stöd nära höften, samt hufvudets, axlar
nas och bröstets hållning; om ej alla delar berodde af hvar

andra, till både stadga (concentration) rörlighet och uthålligbet;
äfvensorn till karlens sanna utbildning, om ban rätt behandlas;
ty säkerhet och hastighet kunna ej [orenas hktid1·gl utan denna
samverkan. Om man förfar i den vissa ordning, som förut
anföres, är det ej svårt att lära soldater denna ställning, om

instruktören sjelf kan fakta något.
123. Soldaten bör lära sig att föra sitt vapen ej blott

på högra sidan, utan älven till den oenstra. _ Gardombyte
göres i tvenne tempo framåt eller tillbaka. l båda fallen

brytes gevärskollven djupt ned, och bakre armen åtföljande
Iifvet och med fingrarne följande kolfvens vridning ofverflyttar
den åt motsatt sida, emot hvars höft koltven tryckes medelst
främre armbågen, då geväret intager samrna ställning, sam i

gard, men händerna korsade. Vändning göres samtidigt framåt
eller tillbaka på motsvarande klack. Vid �:dra tempo ombyta
båda händerna med ett raskt slag (armbågarne stadiga och

fingrarna icke för mycket öppna) sitt grepp, så att den, som

förut var bärhanri, nu blifver styrhand, och tvärtorn. Det
första tempo kan forsta gången styckas i tvenne afdelningar
4) kolfvens nedbrytning �) gevärets (kolfvens) flyttning till
andra sidan med korsade blinder, fotflyttningen. Gardombyte
med Vändning på stället sker medelst vridning på båda klac-
karna.

.

4 �4. Liksom ett Exercis-Reglemente måste innefatta rl}

relser tillbaka så väl som framåt, utan att derföre antaga att

krigaren genom det förstnärnda skulle lära sig blott att rygga
eller fly för sin fiende, så måste fäktaren äfven lära att röra
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sig både tillbaka och framåt; ehuru det f{irra afser blott en

mindre rumförändring, och bör liksom i Exerci ..-reglemcntet,
innefatta endast några få steg. Om soldaten icke får 11:Ira sig
att lika säkert röra sig tillbaka sorn framåt, blir hans ställning
vacklande; och han kan hvarken bliiva oberoende af markens
olika hinder, icke heller förvilla eller åtkomma en försigtig fiende,
isynnerhet när denne 1:1 f' försedd med ett kort handvapen.
Det åligger derför instruktören att hos soldaten inskärpa den

grundsats, att försvaret d a. retraite och afböjning är ett för
beredande tempo till anfall, mot en blindt pärusaode fiende.
Deremot vore det ett oförlåtligt fel alt låta soldaten rygga
vid hvarje afböjniog; ty då lär han sIg a/dr-lOg att parera
med säkerhet. Dessutom tillåter rnarken (terrl:lngen) icke all
tid detta rYfgandf'.

Mot en kavallerist ar eo rörelse tillbaka (under sido

marsch) ofta likaså oundviklig som ombyte af gard, såvida
soldaten skall kunna vinna kavalleristens venstra sida, som

anses vara alldeles otjenlig till Iäktning.
125. När stridsplatsen lutar så mycket uppåt, att sol

datens främre fot blir betydligt. högre tin den bakre, användes

ej hel eller halfmarsch; utan får soldaten i sådant fall starkt

böja det främre knät, samt framluta hufvudet och kropp, nästan

80m i ett rigtigt utfa Il med Värja och sa hej; dock med gard
afstånd (tvenne fotlängder) mellan fötterna.

� 2-6. Det enklaste angreppet °:Jr högstöten, dernäst läg
stöten. Så väl i hög som låg stöt är geväret i våg1'ät ställ

ning, med pipan uppåt i hög, men 1°nåt vid låg stöt, I öfrigt
är skillnaden mellan dessa stötar:

I hög slöt 1:Ir bakre arm- I låg stöt är bakre arm-

bågen UUt vid kroppen, och dess bågen utåt sidan, lyft i jernn
öfverarrn (?) utan vinkling slu- böjd med axeln.
ten till geväret, IStyrhanden har sin tummel Styrhanden bålles så, att dess

uppåt och lillfingret nedåt (?)Ibaksida är i vågrät ställning
nästan i hÖJd med bröstvårtan.luppåt vänd och i !töjd med

uuxeln.
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Kol/ven tryekes mellanl Kolfven ligger med ena an-

hoppen och bakre underarmen.ls1agsSidan mol den upplyfiade
bakre underarmens insida. sam

Inu vetter nedåt, och får icke
lemnCl detta stöd.

Båda armarria framsträcka stöten; den bakre armhågen
fi)l'blifver i rät vinkeloch den främre blott så mycket uträtad,
sorn då den hänger fri ned vid sidan.

127. Soldaten blir lära ej blott alt snabbt rigta sina

egna stötar utan äfven alt uruloika fiendens stötar, för att få

förtroende till geVäret, och för att lära sig, huru flirdelagtigt
detta handvapen 1:11', om man k an rätt begagna sig deraf, De
enklaste afböjningarna äro den höga och den låga. Till in

lärande af den Farra kommenderas:

Högt böj af gevlirr! (1 tempo).
Utan att hoja eller sänka kolfvrn, vrider st yrhanden ge

väret så, ött pipan blir inåt vänd, flatsidan af kollven uppåt,
och ändan af detsamma så mycket utförd (?), att hanen icke

(på höger) berör remtyget. Gevär och bajonett ligga sålunda
j en uppåt stigande Jinia (liksom gard) ocb bajonettspetsen
rigt as åt det öga på motståndaren: som svarar mot iäget (ut
sidan) af soldatens gevär, hviJket fört fiendens bajonettspets
utom den anfallstafla, som föller på soldatens kropp.

19l8. Lågt böj af gevärr! (1 tempo).
Denna afböjning verkställes enligt lågstöten; men med den

skillnad 1) att rörelsen sker med spetsen sänkt mot öfre kam
men af fiendens höftben 2) att soldaten gör rörelsen i lvär

linien, d, v. s utåt ifrån sin anfallstafla, och icke i vågrata
anfallslimen såsorn vid låg-stöt. 3) Att geväret skall i Jåg
parad göra en bågformig rörelse inåt kroppen och så stor, att

bajonetten kan uppfånga motståndarens vapen, för att sedan
llffi1ra det åt motsatt sida. d. v. s. åt utsidan af kroppens
anfallstafla. Denna rörelse bör i det närmaste vara cirkel

formig, hvartill bärhandens insida kan betraktas som niedel

punkt. Förberedande ofningar till dessa afbojningar äro pipans
vridningar och kolfvens brytningar, som kunna utföras både i
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gardstHlloing och med fl1l1dt gevär i halft höger (venster) 0111,
raka hen, slutna hajar.

1 �9. Både vid hög och låg afböjning föras händerna
åt utsidan af kroppen och styrhandens naglar vridas nedåt.
Skillnaden ar i öfrigt den att:
i hög a(böjning Hr bajonettspet- i låg a!b�ining ar bajonettspet
sen rigtad mot fiendens öga och sen i höjd med fiendens holt,
kolfhalsen vid höftbenet likasom och kolfven i höjd med axel-
i gardställning. vecket.

Afhöjning göres åt kroppens Vid alböjningen kretsar bajo-
yttre sida medelst laddstockens netten bågformigt öfver fiendens
tryckning mot fiendens vapen. gevär och korsar detsamma, för

att uppfånga och föra det åt

Imotsatt sida.
Främre handleden är rak (?) Främre handleden ar här-

och geväret vrides fritt inom under nedåt böjd och dess fing
handleden förmedelst styrhan- rar något öppna (till gevärets
dens vinkling (utåt). friare vridning).

Nar soldaten lärt sig att göra hög (låg) stöt (afböjning)
på stället, bör han lara samrna rörelser under rum.jöl'ändring
(marsch) såväl framåt som tillbaka.

130. Det gifves ännu tvenne andra satt att förändra

gardställningen. nemiigen 1) genom låg-gard �) genom hög
gard. Den sednare brukas blott, när 'afståndet mellan karlen
och fienden är för kort, för att med ledighet haodtera vapnet,
och denna gardställningen kommer att beskrifvas längre fram.
Låg-garden tjenar: 1) till att låta karlon hvila sig under det,
han bernärker den nalkande fiendens rörelser, �) till att gifva
karlen mera lugn och fortroende till sitt vapen, 3l till att

.
/

möta en fiende, sam befinner sIg betydligt );:igre eller är an-

norlunda beväpnad o. s. v. Orsaken, hvarfore denna ställning
hör kallas låg-gard, är 1) att soldaten dervid har samma stall

ning sam i vanlig gard, �) alt geväret, fastan i motsatt lut
ning, hålles i sarnma vinkel till kroppens nedra del, sam den
vanliga garden har till dess öfra de], hvarför den främre
handen blir något sänkt och den bortre något höjd, i motsats
till vanlig gard 3) att likasom den sednare vid förkortningar
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bar sin bestämda vinkel ocb bandfattning. så bar äfven låg�
garden sin förkortning och sin bestämda vinkel ocb handfatt

ning (?) i motsats till hög-gard "), Hvarorn vidare i kap. -
Art.

Rörelsen till afböjning eller stöt från låg-gard är ganska
hitt, då den främre handen uppbryter bajonettspetsen, och den
bortre nedtrycker kolfven.

131. Karlen kan med långt gevär genomgå alla de
första rörelserna med vapen på ett led, för att dymedelst
vänja sig vid att föra tungt vi:lpen; men på två led, eller då
dell ena karlen skall stöta på den andra, bör kort gevär
brukas; emedan han med bibehållande af samma afstånd, dy
medelst icke skadar sin motfäktare och ändock vänjer ögat

*) Utg:s anm. Af jemnförelsen mellan detta stycke och Baj.-Regl. mom.

101, 228 anm. synes således att den s. k. låg-garden medgifver olika sänkning
af spetsen, stundom ända till marken, stundom mindre. För öfrigt beskrifves väl
»kortgarden» och den "förhöjda garden», äfvensom den i Baj.-Regl:s mom. 300
{303)- 317 anförda ställning (lIförsänkt gard») såsom verkeliga utgångsställningar
(gardställningar); men ehuru uttrycket »kolfgard» äfven förekommer rätt ofta,
begagnas dell aldrig såsom utgångsställning Jfr. nedan N:o 148 och Baj.-Rcgl. mom .

.280. Vid förslaget 1820 bör dessutom i allmänhet anmärkas, att dess uttryck
o:h rörelsebeskrifningar äro längre, och uttrycken ofta mindre bestämda, än de
motsvarande i Baj .-RegI. af 1836. Sil. förekommer der stundom följ ande uttryck:
Lågt (högt) för af-gevär I Half (hel) marsch tillbaka högt (lågt) stöt ut-gevärr I

Pipan utåt (inåt) Vrid gevärrl Framåt (bakåt) veneter gard! (f.rån i-armen-gevär.)
Räta upp! Uppåt sträck! Bytom gevärr! Bytom gardl,' eller utan gevär: Bytoru
ställ! - - "Framåt (tillbaka) kögel' (venster) qard t» allvåndes både med och
utan gevär. - - Gard ställ! (i början tre tempo), Framåt (tillbaka) byt om

ställ I (Jfr. Baj.-Regl. mom, 71:S; Soldatundervisningen 2:dra afdelningen 4:de kap.
39 �), Höger (venster) omvändning ställ! nyttjades endast utan gevär, äfven länge
sedan reglementerna utkommit. Dermärkas vidare följande uttryck: half och
hel passad bakåt och framåt, Volter pa stället och med rumförändriug, Hel- och

halfförkortad gard. förkortad låg-gard, högföI'kortad gard och stöt m. m. De
s. k, Dagtabellerna afvika till uppställningen (i trenne spalte r innehållande 1
afsigten med hvarje rörelse, .2 kommando-orden,3 rörelsebeskrifningen), men föga
till rörelsernas ordningsföljd.

Sluteligen bör här nämnas att den äldsta handskriften »Inledning» om Ba
[onetrfäktuiug, som finnes bland L:s papper, afviker betydligt mera, äfven i vä

senteliga saker, Deraf synas att L, sjelf i början begagnade utfall med gevär
(dock blott med garJställllingens fl'ämre fot, och blott IIi linien», att han be
nämde garden efter främre handen, o. a. afvikelser fran sednare vnnnen öfver

tygelse. Kommando-orden voro då ännu lika värjfäktningens äldre uttryck: 1

gard! Framåt (bakåt) oexla ga1'dl (by tom gard) Låg gard! K01't gardl Stå stöt!

(Stå, sträck!) Kolf stötl Terz! Prim! För af! Högt för af! Couperat Dega
gem! Bauera, Framåt half passade stötl m. m. Bland teckningarna förekommer
en »djupgard» med bakre armbågen sänkt under geväret.
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vid det afstånd, 80m är vida mer än tillräckligt för att genom
ränna en fiende med långt gevär.

132. När soldaten lärt sig att med hel- eller halfmars-
cher göra höga och Jåga stötar och afböjningar, urven på
något ojemn rnark ; bör trupppen uppställas på tvenne led med
fronten åt hvarandra, fOr att lara sig intaga och bibehålla

rigtig gardsnillning och afstånd under rumförändringar.
Anm. Att olika längd på gevären bestämma olika an

laggning!'punkter i gardställningen, är naturligt; och således
den allmänna regcl, 80m uppgifves om bajonetternas korsning
på midten, derför är endast villkorlig. .

·133 Fäktningen på tvenne led öfvas i följande ord-

ning: 1) På mer 1:io helt gevärs afstånd alla förut beskrifna

ombyten, marscher, samt utan samtidig rumförändring stötar

och a/böjningar .2) På gevärsafstånd (utsidan) ombyten och

marscher, det ena ledet framåt, det andra tillbaka. 3) Enkel

rättning (fotflyttning) framåt till helt gev:1rs afstånd (.2:ne tempo)
af ena ledet. 4) Längre rllttning genom marsch af flera steg
slutande med appell i gard, a) det stillastående ledet i gard
ställning, innan det andra närmar sig b) det stillastående ledet
i låg-gard c) det stillastående ledot med i-armen-gevär eller

lör-fot-geVär, innan det andra närtnar sig. 5) Rigtstötar. 6)
Längre rättning af båda lederna samfaldt (appell). 7) Stötar

på stället och deremot svarande afbojningar, vexelvis af båda

lederna, ornvexlande med marscher utan stötar. 8) Stötar och

motsvariga afböjningar, med hallmarsch af det angripande ledet.

9) Stötar och afböjningar med half och helmarsch. 10) Spets
flyttningar och utbrytningar tillaggas. 11) Fortsättning af
samma rörelser med sträckstötar. sarnrnansaua angrepp. - -

13'. Afståndsrättning med srnärre sleg utan fötternas
rörelser förbi livarandra är blott en kort rättningsmar.sch. till
att bättre jemna ett rubbadt afstånd. Manskapet måste lära

sig att intaga, bibehålla eller återställa helt gevärs afstånd med
säkert ögonmått, man mot man. Dertill uppställas båda lederna
i gard, antingen lör nära hvarandra, eller några tum (ör långt
från hvarandra, eller något sned! åt sidan. Till intagande af
det rätta geväl'safståndet kommenderas:



[ista (2:dJ'o) [ramåt (bakåt, åt 11i)�qe,1 o, s. v.) riuta fl t!

Hättnmgen utföres i tvenne tempo efter samrna grunder,
som i det fö�egående ulan gevär anföres om rättning. Första

gången räknas dessa tempo af instruktören, sorn bör tillse att

hvarje soldat så väl i anseende till vapen sorn kropp fort

farande iakttager den noggrannaste ställning, och varna trup
pen att icke ofursigtigt rusa fram.

För att IUra manskapet, att från ännu längre afstånd

(med helrnarscher) intaga helt gevärsafst�nd göres uppställ
ning på 2:ne led alltingen i bestämd gardställning, eller i

Jåg-gard, eller ena ledet med (ör-/ot-gevärl', eller med på ...

axel- eller med i-armen-oeoiirr, från hvilka ställningar sarnma

led ärvenledes sätter sig i gard vid verkst.illighetsordet ; men

blolt det led forandrar alståndet. som instruktören tillförne vid

lystringsordet bestärndt. Härtill kommenderas:
1:sta (2:dra) 'rättning till helt a/stånd marscli!
Det stillastående ledet intager �ardställningen på sarnrna

gång. sorn det framryckande, och instruktören bör första gån
gerna afbryta framryckningen genom att kommendera: Haut,
något fÖI'I'Hn sistnärnde led, hunnit taga helt (gev�rs) afständ;
på det ingen olycka må hända, genom oförsigtighet; hvarefter
kan kommenderas Tättnitlg till afståndets närmare jemkning
enligt föregående mom. - Denna öfning göres skiftesvis mellan
båda leden.

135. Instruktören bör noga tillse att det led, sorn

framrycker, icke ovarsamt rusar mot det stillastående Iedet,
utan hejdar sig, så fort det vunnit rigtigt afstånd, d v. s, då
båda ledernas bajonetter beröra livarandra strax ofvan om det
ställe, der bajonetthalsen begynner, m/ed förutsättande, att kropps
tyngden rigtigt faller på det bakre benet. och att hela ställ

ningen i öfrigt är lika med hvad derom är hostämdt, I (jfrigt
hör truppen på tvenne led med gevär och under rigtigt ar
stånd ofvas i alla de marscher o. a. rurnförändringar, sorn

förut äro beskrifna.
136. Till rigtstötar gördet ena ledet för-(ot-gevä.r,

och sänker sedan spetsen utåt med kolfven stödd mot foten i
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det. andra ledet bibehåller l-armen-gevär. Derefter kommen
deras för detta led:

1) Gard gevärr!
2) Rättning!
3) Högt (lågt) .(itöt gevär'r!

Det �:dra kom:ordet utföres i detta Iall, så att det led,
som stöter, rättar sig midt för luckorna mellan det andra le
dets rotar+

137. Till de rörelser, som soldaten bör lära för att vinna

terräng, höra dessutom sidomarscher, vändningar' och båg
marscher. Uppstallning dertill på ett led, afståndet mellan
h varje karl lika med gevärets längd, och gevHret antages vara

i höger gard. Sidomarschen göres för att vinna och bibe
hålla frontställning mot en eller flera förföljande fiender. I dessa

fall, och då soldaten vunnit kavalleristens venstra sida, kan
han genom sidomarscher behålla densamma till stridens fort
sättande derunder. För att öfva denna rörelse kommenderas:

1) Sidogåug till venster marsch!

2) Halt!
Venstra foten flyttas tvenne fötters längd till venster,

hälen isamma iinie med den högra foten, fotsulan i half annan

rät vinkel utvriden åt venster; hvarefter hugra foten föres

[ramom och förbi den venstra, likasom vid vanlig halfmarsch.
Dessa båda rörelser med fötterna afvexla till dess halt kom
menderas, då gardställning med venster fot framåt eller med

hög('r fot tillbaka intages.
Sidomarscber ske (med bibehållande af sarnrna front) rätt

åt någondera sidan eller med obetydlig afvikelse från front
linlen antingen snedt framåt eller bakåt. I det senare fallet
föres den fot, sorn i garden var den bakre, icke framom den

andra, utan bakom. Rörelsen öfvergår då till bågmarscher.
Om soldaten blir förföljd (af ryttare) från venster åt hö

ger, bör han intaga gardställ ning till venstar och göra sido-
.

marsch till höger, hvilket verkställes efter samma grunder, sam

sidomarscben till venster. Höger fot flyttas således först, se

dan venster framom och förbi densamma, hvarmed fortsättes
tilldess HaItI kommenderas, hvilket äfven verkställes enligt, hvad
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i föregående mom. - bestämmes. Med någon påpassligbet
hör soldaten föga att frukta af en ensam ryttare med sahel,
om han oroar' hästen (med skri, slag eller sting), söker fiendens
obeväpnade sida. -

138 För al t lara soldaten att äfven med packning uti
en melee göra front, åt hvilken sida som hälst, användes sid

steg (gardombyte åt sidan); men som dervid alllid förekomma
vissa förändringar och förkortningar med geväret, böra de ej
användas förrän dessa rörelser med geväret hlifvit genom

gångna. Samma förhållande är ock med bågmarscberna. Lik
som vändningar kunna sidostegen dock öfvas utan gevär. Si

dosteget skiljer sig frän vändning derigenom 1) att det tillika
är en förflyttning, 2) att garden dervid måste bytas eller for

kortas, 3) ött det ej sker blott på främre foten. Från andra

gardombyten skiljer det sig genom att, ehuru vinkelrätt till
förra garden, utföras j diagonalen. Omedelbart efter så väl
hel som hallmarsch eller också efter sidomarsch (sidosteg?)
kan half eller helvändning göras. allt efter afståndet och den

rigtning till fienden, som med dessa rörelser åsyftas.
139. Vändningar (volter) utan ombyte af gard verk

ställas a) på stället b) under marsch och äro, höger (hal(t
höger) om, sarnt höger omvändning, »enster, (ha1ft venste1) om

sarnt censter omvälldm'ng *). De utföres bäst på främre foten,
och användas såval vid anfall som försvar mot fiender på helt
och Iorkortadt gevärsafstånd. Då helvändning skall göras kom
menderas:

Höger (venster) om! ( 1 tempo).
14,0. Om instruktören finner det nödvändigt, må han

låta en tröglHrdare klass, enligt den första bajonett-instruktionen
börja att ulan gevär' genomgå de vändningar, som fordras till
forkortadt afstånd.

*) Utg:s anm. Liksom i Baj.-Regl. mom, .241, 257 utmärker ordet Ilhel

vändning" här en rät pinkel (till skillnad fran Halft höger (venster) om l) icke
180°, säsom det numera betyder efter bortläggande af det äldre komrordet Hö

ger omvänd er! De papper, som tillhöra det återstående af fäktningen, äro i
största oordning.
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". Vändningar och sidosteg böra första gången öfvas ulan

gevär; men sidemarscher och bågmarscher (bågsteg) med ge
vär7 dock utan slötar eller andra rörelser med sjelfva gevHret.

141. När vändningar, sidomarscher och båzrnarscher,
och således alla de rörelser, som höra till afståndets förkort
ning och af'ändring blifvit genomgångna, böra ölvas de rörelser,
80m under dessa förhållanden kunna förekomma med geväret.

,149l. Om motståndaren ar försedd med kort hand-
vap�m, eller han af öfvermod rusar inpå lifvet, eller om han
står antingen betydligt högre eller Itlgre än soldaten; då bör
denne göra stötar och angrepp i andra vinklar och hä/stänger
till sin kropp, än när han står på helt gevärsafstånd och i

jemohojd till fienden.
1 43. Soldaten skulle ofta onödigtvis blottställa sitt lif,

så framt han icke, genom förkortningar af geväret (med eller
Ulan gardombyte) och genom kolfstötar kunde sjelf angripa
och afböja ett angrepp, GevHrskolfven begagnas härvid lik
väl aldrig till slag, ulan till stöt för panna eller bröst. Sol
daten vinner både genom förkortningar af spetsen äfvensorn

genom kolfstötarne rum medelst en stark uppvinkling i arm

bågarne, och styrkan i stöten medelst armarnas kraftfulla ut

sträckning. Genom förkortade slötar och afböjningar m. m.

l:1r soldaten lätt huru många förtrafliga utvägar fionas fijr

tvåhandsvapnet, fördt af en skicklig fäktare, Då gev�ret der
vid alltid röres omkring dess axel, tir afänt"lrillgen från helt
gevarsafståud till Iorkortadt, blott skenbart alvikande från tyngd
lagarue för gevärs förande.

,144. Om soldaten slutat striden med sin motståndare,
men blir i en melee (der han måhända ej med hela geväret
kan röra sig) hastigt angripen baki/rån; kan han genom höger
(venster) omvändning och förkortning af geväret, äfven åt
denna sida med spetsen hastigt möta honom. För att öfva
soldaten häruti kommenderas: Höger (venster) omvändning!

.

kort stöt gevär?'! Detta verkställes på samma satt, 80m om

byte af vanlig gard med vändning, med den skillnad, att

bakre handen, i stället att hibehålla sin fattning om det runda
af kolfven, genast framflyttas till fattning enligt mom. - under
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det främre handen tillbakarycker gevär,et, så att handen kännes
med tummen trenne tum under främre öfre kanten af höft:"
benet enligt mom. -

145. När soldaten lärt att med spetsen gå sin fiende
till mötes, bör han äfvenledes underrättas om kol/vens använd

ning, för att förekomma, det han j sin ifver ej må tillgripa
dermed det sätt, som i allmänhet brukas, d. H. slag. Instruk
tören bör säga honom, att han begår ett stort fel, när han
vill försvara sig med gevärslwl/ven, då han har både pipan
och bajonetten till sitt skydd. Likväl gifves j trängsel tillfallen,
då soldaten lättare kan rädda sig med den förre än med de
sednare. Instruktören bör enligt mom. - underrätta soldaten,
alt slag med gevarskolfven är det sämsta bruket af detsamma.
Ty 1) förstöres stocken, utan alt fienden det oaktadt synner
ligen skadas, om han har tchakot och axelbleck. �) Blir sol
daten, i det han lyfter geväret öfver hufvudet eller åt sidorna,
för att slå dermed, blottställd för motståndarens bajonett eller
kortare handvapen, om denna har mod och rådighet att med
stöt genast springa inpå soldaten j det ögonblick, då han lyf
ter opp sitt gevär till slag. Skall kolfven brukas rätt ulan

fara för soldaten och skada för gevaret, bör soldaten stöta med
kol/ändan mot fiendens ansigte eller bröst, då kolfplåten och
dess skrufvar göra en större verkan, än om soldaten gjorde
ett slag med kolfryggen. Om kollven föres rätt, liknar dess
rörelse bajonettens: 1) i det hänseende att båda göras med

förkortningar .2) att de f(jrnämligast få sin kraft medelst bakre
handens framryckning, den främre handen rigtar stöten. Dessa
stötar verkställas på stallet eller framåt, bakåt, åt endera sidan
med vändning eller sidosteg.

U6. Kolfstotar böra begagnas, emedan 1) soldaten icke
kan bruka sin bajonettspets, i alla de händelser, då fienden
rusat tätt inpå honom; utan äger han då endast kolfven, hvar

igenom han kan Värja sig för sin motståndare. .2) Verkställer
soldaten uppvinklingen till kollstöt med största lätthet, såväl
framåt och till sidan, sam under höger omvändning. 3) Kan

soldaten, genom afvexling mellan kolf och spetsstotar, slåss
Ling. 111.

.

47
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med en fiende på behörigt (helt) afstånd, och i ögonblicket
derpå med en annan, som rusat inpå med sabel eller värja
för att fånga honom.

l'7. Den vågräta förkortningen med kol/ven rigtas mot

fiendens anfallstafla. - -
- Kolfstöt brukas hufvudsak

ligast vid foljande tillfällen : a) Då fienden rusat fram mot

soldaten, och söker gripa honom eller hans vapen. 1») Då sol
daten angripes bakifrån af en ny fiende. c) Då soldaten
medelst volt skall rädda sig undan fiendens angrepp med sa

bel eller värja. d) Då fienden rusar fram eller starkt tryc
ker på soldatens vapen åt endera sidan. e) Då soldaten står
i trängsel under angreppet af en eller två kavallerister.

Soldaten bör dock aldrig enligt mom. - stanna i denna

kolfgard utan alltid genast åter taga gevaret till den anfalls
eller försvarsställning, som fiendens rörelse eller fullföljande
af soldatens egen anfallsplan och säkerhet fordra.

44..8. Förkortningar göras antingen i nästan vågrät rigt-
ning med bärning vid gevärets tyngdpunkt eller i nästan lod
rät ställning, med bärning vid kolfhalsen. -

449. Angripes soldaten på yttre sidan af dess gevär
med kortslöt, eller om fienden hastigt rusar på honom; bör
han göra afböjning med höger om (eller bågsteg) och efter
stöt. Anfalles soldaten på inre sidan af gevaret, gör han af

höjni,ng (?) med venster om "), -

150. Hittills nr afhandIadt, huru soldaten skall fura sin

kropp och sitt vapen emot en fiende, som j anseende till
terrängen står i jemnhöjd med soldaten. Vidare bör han lära
att angripa och försvara sig mot en fiende, 80m står högre
eller lägre än soldaten. Alt de angrepp, som i vågrätt ställ

ning göras med geväret, icke kunna verkställas, när fienden
är högt örver soldaten. inses lätteligen; således kunna de afböj
ningar, som äro användbara j förra fallet, icke heller begag
nas i det sednare. -

451. Som geväret måste föras med tvenne händer på
samma gång, så blifver icke allenast anfallstaflau större, utan

*) Utg:s anm. Detta tyckes afse samma förhållanden, som framställas i Baj
RegI. mom. 161 aom. och 311 anm.
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äfven beroendet af mark och omgifning, af fiendens ställning
och vapen vida större. Derföre måste soldaten stundom höja
spetsen öfver sin egen kroppshöjd, stundom sänka den. Har
igenom uppstå a) oh/ca vinkelän.dringar i den raka stöten:

h<5gt stöt gevärr ! b) nya och ännu mera lutande vinkelrörel
ser uppåt och nedåt, hvilka kallas {orlzöjda och försänkta
stötar och afböjningar, I det förra fallet, nämligen tiJl vinkel

förändring af de (vågräta) stötar och afbojningar, som förut
beskrifvas, nyttjas sarnma kom.ord, blott med tillagget 'uppåt,
nedåt; såsom uppåt (nedåt) högt (lågt) stöt (bäj al) gevärr 1;
och denna Iörändring j stallning utgör ända tiB halfräl vinkel

uppåt och lika stor nedåt, räknadt från den vågräta medel-linien
rör högstot. De halfräta vinklar, som återstå uppåt och nedåt,
från karlens lodräta ställning räknadt, utgöra sferen för den

förhöjda eller försänkta stöten eller afbojningen "),

152. Enligt morn. - (Inledning) bör soldaten alltid

rigta sin spets mot fiendens anfallstalla ; och kunna således
de stötar, som der äro beskrifna, i nästan vågrät ställning till

kroppen, äfven rigtas i olika vinklar till densamma högre eller

lägre i mon af soldatens lage till motståndaren. Likväl äro·
dessa vinkelandringar icke tillräokliga, nar fiendens ställning
är nästan lodrätt, antingen uppofver eller nedunder soldaten.
Således måste mao lara alt angripa efter dessa olika förhål
landen till fienden. Om soldaten Ur i handgemäng med en

ryttare, eller och på en stormstege eller lägre plats vid äntring
o, s. Y., bör han i sitt angrepp använda förhöjda suitor.

t 53. Rörelserna med geväret blifva vanligtvis lika mot

en kavallerist på stridsfältet, som mot belägrade, när soldaten
skall löpa till storm på branta vallar eller på stormstegar,
från pontoner; echalupper m. m., skall äntra ett större fartyg.
Men rörelserna med kroppen blifva i öfrigt ofta helt olika.
En enda anfallsrörelse med �eväret är vid anförde trenne fall

vanligt, nemIigen den, Bom kan utföras med högsta möjli9a

*) Utg:s anm. Jfr. Baj.-RegI. af 1836 mom. 228 anm; 291 o. f., 312 o, f.
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säkerhet lör styrhanden och med högsta närmande till fien
den i ett tempo. Härtill kommenderas:

Förhöjd stöt gevärr!
Medelst en stark framryckning af bortre handen, så att

dess handled kommer ilinie (?) med framsidan af soldatens

kropp, utan att armbågsvinkeln förändras, nedbrytes kolfven
och drifves geväret uppåt, med bajonettspetsen rigtad mot

fienden, och understödes af främre handen, hvilken hastigt
öppnad blifvit ryckt tillbaka, med pekfingret hvilande under

eldstålsfjedern (bygeln) och de öfriga fingrarna på låsskifvan.

Styrhandens underarm trycker med sin insida gevärskollven
fast till bålen, då geväret, som genom rigtning uppåt bildar
en kortare hå/stång, än när det i nära vågrät ställning fram

ryckes till slOt, får ett fast stöd, genom denna underarmens

tilltryckning.
Då soldaten skall från denna stöt återtaga gardställning,

rycker han kolfven hastigt tillbaka ned, och fattar med den

något öppnade bärhandens fingrar, på samma gång om ge
värets tyngdpunkt enligt mom. - Skallombyte af gard ske
utföres det enlist mom. -

v

154. Soldaten bör öfvas att vid anlopp på vallar be-

gagna sitt gevär till stöd *) _ - - och bor han under
rättas om att stanna med främsta knät starkt böjdt, det bakre
nästan sträckt, framlutad kropp och hufvud, när han ser sig
tvungen att göra uppåt högt stöt gevärr I eller uppå t böj af

gevärr! (1) -

4 55. Står soldaten på ett bröstvärn, i en breche, brant
trappgång, om skeppsbord vid äntring o. s. v.; måste han,
då fienden kommer under hans fötter, gifva vapnet en större

lutning, än som under vanligt J�ge till fienden kan användas.
Den stöt, härtill användes, kallas sänkstöt och dertilJ kom
menderas:

Försänkt stöt-gevärr!
156. Om trängsel eller annan svårighet hindrar sol

daten att förekomma fiendens kolfslag genom en hastig hög-
*) Utg:s anm. Här förekommer en hänvisning till öfningar p£ lutande stege,

hvilken dock saknas i förslagets gymnastiska del ..
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stot, bor han mottaga detta angrepp dermed, att geväret höjes
af båda armarna vågrätt öfver hufvudet, med åtskiljda händer,
hvarefter han gör kolfstöt i fiendens ansigte, med passad.
Stöt med voltsteg (bågsteg) utåt (?) sker derigenom att med af

böjning eller utbrytning föra fiendens gevär åt sidan, alt vridande

på främre foten flytta den andra i en fjerdedels cirkeloch

derpå framflytta den andra foten mot fienden med stöt.

157. Fördelen af slutet angrepp med fälld bajonett
beror af den styrka, hvarmed det utföres i det sista afgllrande
ögonblicket. Geväret bäres vid språngmarsch i högra handen
i den lutning, som dess egen tyngd lättast medgifver. När

truppen vid pårusning hunnit på högst tio stegs afstånd från
fienden, nedbrytes spetsen, och båda armarna framfora sist

geväret med (ull sträcknz'ng såsorn till hög-stöt, enligt hvad
forut ar sagdt. Vid ett bajonettanfall är vanligtvis truppens
linie bruten formedelst en större ifver hos någon och en större

seafärdigbet hos andra; men när truppen genom öfoing i fäkt

ning fått mera vana och mera tillit till sitt vapen, är det att

förmoda, att densamma håller sig mera sluten, och lär sig
lättare att agera i massa, med bajonettens användande, hvilken
ofta fordom gjorde svenska krigshären oöfvervinnerlig.

Sluten trupp, som måste emottaga ett infanterianfall, bör
glira detta med full stöt, ej blott med orörligt fälld spets.
Antingen truppen står i lin ie, eller bildar fyrkant, bör dess för
svar mot ett infanterianfall ske enligt det föregående mom. -,

så att truppen strax efter salfvans lossning, och innan fienden
hunnit framrusa, nedbryter kolfven, och när fienden rusar

in, möter honom antingen med blott sträckstotar *), eller också
med hel eller halfmarsch framåt gllr stöt, (Äfvenledes kunde

*) Utg:s anm. Detta och föreg. afviker frh Baj-Regl, mom. 161 i det
afseende, att den sträckstöt, som der föreskrifves, utgö r en dgrät förändring
af den förhöjda stöten. Jemte detta stycke anföres ett ofullständigt schema för
befälet, upptagande hvad som göres med olika vapen (gevär, lans) på ett, tvlt
och tre led med marsch och pårusning eller på stället, mot angripande fotfolk
eller rytteri - o, a. föreskrifter, som snarare synas vara tillfälliga förslager än

verkliga erfarenheterP
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truppen ställas på flera Jed, hvaraf två och två samtidigt
agerade med bajonetten mot den framrusande fienden, öfver
rotarue kunde då göra stötarue med till höger gard.) -

Truppens första öfning häri bör ske rotevis; och den
hör underrättas tydligen att hvarje karl bör föreställa sig, att

fiendens angrepp yttras på den punkt, der han står i massan.

158. Instruktören bör tillsaga truppen att, om en ka
vallerist här och der brutit genom någon rote, böra de kar

Jar, 80m närmast och i tredje ledet stå i luckorna, ofördröjligt
göra höger omvändning och till höger eller venster angripa
den inrusande fienden i ryggen, innan han hinner omsvansa

sin häst.
159. När landtrupp. förföljd af fienden, skall draga

sig tillbaka, och embarquera; kunna serskildta led afvexla ba

jonettstriden, för att skydda återtåget. Således gör eftersta
ledet under långsam tillbakamarsch bajouettsträckningar och
stötar mot den påträngande fienden, under det andra ledet

skjuter och efter skottet gör samma led likaledes bajonett
sträckning. Då första ledet kommit ombord eller i håtarne,
börjar det sitt angrepp med eldgevär, sedan de tvenne eftersta
leden till höger och venster i tät flanque-ställoing gjort öpp
ning för de förras eldgevär.

160. Vid en embarquering, debarquering: sedan dechar

gen skett, är säkrast att truppen rotevis begagnar bajonetten;
"id äntring deremot beror det af de fiendtliga skeppens höjd,
om truppen skall bruka hög eller låg förkortad gardrörelse.

161. Pikens och Änterbilans rörelser äro: *)
� a högt.Stöt
'b lågt.

*) Utg:& anm. Likasom om Lansen är texten till denna del af förslaget
mest förskingrad, (hvarför här blott detta schema anföres), hvilket synes brkräfta
det p3st�ende att L. ej ans8g änterbilan vara tjenlig till nagotjörsvar. Ang&eade
pilcm synes Förf., dermed mena något annat än den vanliga, som närmast mot
svarar bajonetigeväret , ty i Gymn. Grund. 4:de afdeln. menas tydligen ett en

kandsvapen (för ryttaren), här åter ett huggvapen, således troligen den gamla
hillebårdsn, med både yxa och spets och hake, som förr brukades vid flottan.
De flesta här omtalade rumförändringar äro verkliga »$prång.D Derefter före-
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l a�
utåt.

Hugg inåt.
tvärs.

I �a
utåt.

AfbUjning inåt.
tvärs.

Efter föregående gymnastik enligt dagtabellerna fordelas
rörelser med pik och bila i följande tabeller:

A) utan rum/örändring.
4) ett led på dubbelt afstånd (mellan rotarna).
2) 2:ne led på dubbelt afstånd.

3) _
- --

4) - - - --

B) med rumförändring.
1) framåt och tillbaka.
2) uppåt.
3) nedåt.

162. Instruktören åligger att vid aH slags fäktning, från

början uppmärksamt tillse soldatens rätta utbildning till har
monisk kraft. Dertill borer att gå i en rätt bestämd ordning
kornmer en lika ofullständig uppsats om exercis, hvarest yrkas båda händernas
bruk i vissa fall. Några strödda anteckningar om olika slag af steg, marscher,
löpning till en del i förening med andra rörelser finnas bland de papper, som

tillhöra förslagets pedagogiska och militära delar (äfvensom till Gymn. Allm.
Grund. 6:te afdeln, 3:dje stycket?) men de utelenmas här (liksom brottning), enär
dessa samma ämnen icke innehålla nägot obekant, eller som ej numera är både
kortare, tydligare och fullständigare framstäJldt i de fiesta gymnastiska handböcker.
- Derjemte anmärkningar om »teckenrörelser och frontrnarsch med haudsignaler,s
Utom de fem handlingar, som här meddelas, samt några äldre utkast, som ofvan

äro omnämde, innehålla de efterlenmade papperen förnämligast följande: 1) ett
utkast till »Rörelseläran» (Jfr. slutanmärkningen af utgifvarne till Gymn. Grund.
l:sta upplagan) utgörande nästan blott strödda anteckningar och ofullbordade
uppsatser till mundtliga föredrag o. s. v. Dertill hör möjligen en »Gymnastik
i machineri» utan början, Jfr. ofvan. 2) En pappersbundt innehållande några
behandlingar, mest för friska, s. k. hemrörelser, äfvensom sjukbeskrifuingar frän
1820 -1833, mest för qvinnor, samt lärarinnans anteckningsbok derom, jemte
en samling af »sned-contourar,» 3) En serskild »Förteekuing öfver de gymna
stiska rörelser, hvaruti Götheborgs studerande ungdom öfvat sig vid Contoberninm
från den •. Juli till den •• Augusti 1809., innehåller tillika några korta föreskrif
ter. Bland redskaper nämnas slätplanka, spännplanka, skottplanka, slagbom,
springbom, tvärbom. puta m, m. 4) Sluteligen skriföfningar om gymnllstiska
ämnen af blifvande lärare med anmärkningar af L. - Af det tal, som tidskriften
Iduna 1814 innehåller, har Förf. öfverkorsat en stor del.
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frän det enklaste och lättaste småningorn till det svårare och
sammansatta. Enhet och sarnverkan mellan delarnas bruk är

det mål, som gif\'er concentrerad kraft. Utan båda sidemas

öfning hlir den ej harmonisk. Vapnets egenskaper kunna in

skränka, men ej upphalva denna fordran; värjans enkla form

gifver således mesta oberoende; och dess förande bör läras med

hvarje hand, ej hlott liksidigt (mot en fiende, som begagnar
samma hand) utan alven omaka mot fiendens. Rum, tid, rigtning
och kraft äro blott yttringar af samma grundfenomen, rörelsen.

Angrf'ppet sammanfaller med försvaret för nu brukliga handvapen;
men initiativoch 1'igtn£ngens räta lima gynna det förra, rum

mets och kraftens besparing gynna den sednare. Den srall

ning, som förenar de flesta möjliga fördelarna till anfall och

försvar, Garden, är derför all fäktnings utgångsställning. Då

grundsatserna för all ärlig faktning är sjel/[örsvar, måste denna

ställning så bildas, att den afser storsta möjliga Säkerhet; ge
nom att bereda utgångspunkt f6r oupphörligt vexlande anfall. -

Försvarets rörelser gå i todrlinie« (diagonalen), men med storsta

mojliga inskränkning af väg; för att undvika desto större blotta
till fiendens nästföljande angrepp.

163. Den räta linien innebär både största kraft och
största hastighet och mesta skydd. Mellan lika stora fäktare
måste stöten derför gå så vågrätt som möjligt; fördelame af
vinkelstötar äro blott skenbara, emedan de dela kraften, in

skränka hastigheten, minska betäckningen. AnfaJlstaflan är

således ej hela fiendens kroppsyta; betäckningen inskränker
den mer eller mindre.

Bröstet och axeln äro i garden mest utsatta för en lika

lång angripares stickvapen, äfven hufvudet under utfall Iör ri

poststötar; men handen utsättes vida mera för huggvapnet, som

verkar i periferien, således äfven åt hufvudet (och sidorna)
synnerligen om angriparen ar betydligt längre, då äfven stick

vapnets forflyttningar (coupeer) blifva farligare, om man låter

honom sjelf välja afståndet. - - -
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Redan hos Greker och Romare var gymnastik it högt
anseende icke blott såsorn annan skön konst utan älven, och
det isynnerhet, såsorn en af Medicinens fundamentallaror "),
Man insåg redan då, att ett hufvudvilkor för en organisk
kropps fortfarande bestånd är rörelse: Man erkänner val äfven
ännu samma sanning; men om man fordom förstod att till

lampa den till utvecklande och' fu1ikommande af organismens
krafter och förmogenheter, sarnt regulerande af dess sjukligt
förstämda actioner, så har man i nyare tider till större delen

fljrglörnt, förlorat eller missförstått denna de gamles kunskap.
Under den Grekiska medicinens högsta utbildning var den
medicala gymnastiken i sitt högsta flor, men tidigt blef blom
man maskstungen; och Athleterna gäfvo dess utveckling en

falsk rigtning; och när efter vetenskapernas förfall, medicinen

ånyo började forma sig till vetenskap, uppkom liktidigt Chemi

atrien, som snart ensam dominerade all medicinsk behandling.
Dess välde blef småningom så magtigt, att till och med det
förflutna seklets iatromathematiska skola måst uteslutande an

vända en chemisk behandling, fastän under en ensidigt me

kemisk åsigt af lifvet. Om man sålunda å ena sidan måste

gilla en författares *) uttryck om Galenus, att han för ensi

digt fästade sig vid organismens mekaniska förhållanden, så

I( Utg:s anm. Denna skrifvelse tillkom 1830 p£ följande sätt: L. önskade
fästa läkares uppmärksamhet vid Gymnastikens läkedomsförmåga, men hade inga
lockande förmaner att erbjuda vid Central-institutet. Jfr. Gymn. Grund., anm. 38.
Närmare slutet af sin lefuad lyckades han dock så vida deri, att trenne unga läkare
(Andre, Liedbeck, Sonden) begagnade institutets undervisning, och sedan utan lön
deltogo såsom lärare i dess verksamhet, den sistnämde i flera år. Denna uppsats,
i hvars affattaude Dir Bonden haft en verksam del, pil uppmaning dertill af L.,
meddelades den dll nyligen i Upsala utnämde medicinre-Professorn J. Hwnsser,
hvilken gillade förslagets allmänna syfte, men likväl betviflade tjenligheten af
att £liigg;a blifvande läkare att lära gymnastik; på den grund att deras lärotid
vore redan för lång, derasläroämnen för vidlyftiga dessutom. Dermed förföll detta.
förslag i sin upprinnelse.

*) Kieser. System der Medi�in.
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har å andra sidan sedermera medicinens utveckling ute

slutande blifvit rigtad åt dess kemiska. Det kan likväl vara

mycket tvifveJ underkastadt, huruvida de halva rätt, hvilka be

skylla Galenus, att {Nr mycket hafva fastat sig vid organis
mens mekaniska forhållanden, emedan de sjelfva, uppammade
i Chemiatrikernas skola, ej fattat den mekaniska behandlin

gens betydelse. Den dynamiska formedlaren mellan dessa båda
förhållanden har man theoretiskt erkändt, under det man för
detta erkännande anfört en traditionel, historisk erfarenhet;
men den medicinska praktiken har dock, nästan uteslutande
all rationellare mekanisk behandling, sarnlat alla sina bemö
danden å de kemiska medlens förhållanden till menniskoor
ganismen.

Det enda reella minne, vi ännu ägde qvar efter den äkta
Iatrornekaniken, inneslutes praktiskt i åtskilliga Chirurgiens
manipulationer, Som nu Cbirurgie och Medicin med afseende
å deras inre betydelse ej kunna åtskiljas (fastän hvardera
för en allsidigare bearbetning fordra odelad sin man), så må
ste ock kunskap om häda föregå all mångsidigare initiation j
läkarekonsten. Först derefter beror det på den enskilte lä
karens fallenhet, åt hvad håll han vill eller kan egna sitt
individuella bemödande; men hvar och en måste dock veta

när och hvarest behofvet och nöden påkalla andra naturkraf
ters förmedlande inverkan, eller när organismen skall vara sin

egen sjelfhjelpare. Erfarenheten har visat, att det sednare
icke kan ske annorlunda än under vissa vilkor. Derföre an

befalla ock Inkarne under convalescensen bland annat frisk
luft och lindrig rörelse. Tydligt är emedlertid, att det icke
bör kunna vara likgiltigt, hvad slags rörelse, som lindrigt
användes: om convalescenten skall röra sig sjelf, e1ler om

han skall röras af andra krafter än sina egna, hvilken kropps
del företrädesvis skall röras, huru detta f(jr tillfallet lämpligast
bör ske m. m. Allt sådant beror ytterst af sjukdomens och
tillfriskningens förhållanden.

Med�inen är den del af naturforskningen, hvars sträf
vande utgår till det målet att uppdaga Jagarne eller yttersta
lagen derfor, eller med andra ord, alt finna lagarna rör or-
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ganismen l sma relatifva förhållanden till sig sjelj (såsom helsa
och sjukdom) och till den yttre naturen, 'samt dessas combi
nationer med hvarandra. I mekaniskt hänseende fäster sig
orthopedien, verkställd med döda rnachiner hufvudsakligen till
det andra af r{jre�ående momenter, hvaremot gymnastiken för
nämligast fäster sig vid det första, hvartill också Fransmännens
nyare orthopedie med oscillatoriska rörelse-machiner, gör en

ofvergång, som mera än deras föregångares långsamma och
uthållande extensioner närmar sig till någon likhet med vita
litetens fenomener. Om åter å ena sidan ej får nekas, att

hos oss under de sednare åren den del af gymnastiken, sam

svftar på redan friska menniskors ytterligare helso-utveckling,
tilldragit sig förtjent uppmärksamhet, och redan hunnit ett

stort steg till allmänhetens förtroende och till san n utbildning;
så borde man å andra sidan icke heller vilja bestrida, att

gymnastiken. såsorn mede] i läkarens hand till sjukdomars
botande, hos oss varit nästan okänd eller obegagnad och hos

utlänningen ej med nog vetenskaplighet utförd. De läkare,
som insett nyttan af och användt mekanisk (gymnastisk) be

handling hafva morändels stannat vid alltför generella åsigter,
hvarigenom deras forfarande blifvit ensidigt, f{jljaktligen verkan

inskränkt: tillfällig och föga genomgripande. Bevis härpå lemna

tillräckligt de i praktiken vanliga ordinationerna af kroppsrö
relse: ridning, åkning, simning. sågning. billardspelning etc.,
hvarigenom antingen en så allmänt ingripande verkan upp
kommer, att den endast för en frisk (till alla delar harmo
niskt utbildad) kropp. kunnat blifva oskadliga, eller ock en så
inskränkt och ensidig inverkan träffar \i issa organer, alt deri

genom blott ofullständigt bidrages till helsans återställande.
Såsorn i all mänhet rör friska nyttiga kroppsrörelser varda dessa

örningar förordnade; men ehuru sann, innehåller denna så all
manna sats om gymnastikens nytta, hlott första indication för
dess användning, men ingen princip för denna användning
och alldeles inga konstreglor. Gymnastikens måJ är icke blott
hela organismens, utan ock hvarje serskildt organs harmoniska
utbildning, organismen eller organet må vara friskt eller af

sjukdom angripet. Gymnastikens värde såsom medel i läka-
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rens hand kan således ej betvitlas. sälänge det är en sanning,
alt allt organiskt lif är till; och beror af dessa tre ursprung
liga beting nernl.: Kemiska, Dynamiska och Mekaniska krafter,
hvilka hvar rör sig bana en vMg att på organismen inverka.
Ett fjerde sätt alt på organismen inverka gifves icke, och af
de nämde saknar det mekaniska hittills vetenskaplighet, och
sårnedelst älven den äkta allmännare praktiska bearbetning,
hvars fordran torde rättfärdiga ett (örslag om beredande af
tillfälle rör unga läkares utbildning i denna del af medicinen.
En af sin tids störste läkare Heil uttalade väl generelt gym
nastikens ide "); men dess speciella utveckling är vorden åsido

satt, och sålunda är ännu fögt) bruk deraf gjordt. Såsorn hjelp
vetenskap skall anatomien röga båta medicinen, förr än den
för läkaren får dels mera lefvande användningsart. dels vid
sträcktare betydelse än akiurgiska operatiouer och liköppningar.
Chirurgiska manipulationer, sådana Chirurgien redan anbefaller
t. ex vid reduktion af bråck, reponerande af friska och in
vetorerade luxationer böra väl ej vara så plågsamma; men

ofta äro de ändock af permanentare och mera valgörande
verkningar för den sjuke. Medelst utvecklingen genom kropps
öfningar vinner älven Cbirurgen vana att behandla sjuka och
bättre handlag för dylika manipulationer. Redan detta är till

rackligt, att gifva gymnastiken en generel recommendation rör

unge, ovana, uppväxande läkare, men ej nog härmed:

Liksom det kemiska medlet endast medelst assimilation
med den lefvande materien omstämmer dess functioner och

dymedelst sätter organismen eller organerna uti ett ornändradt
förhållande, så omändrar gymnastiken de djuriska organerna
i likhet med en evolution, och sätter dem såmedelst i eo

annan dynamisk stämning. I förra fallet sker sålunda den

dynamiska omstämningen förmedelst assimilationen, i sednare
medelst evolution. Liksom vidare de starkaste kemiska lake
medel. girna i stor dosis, antingen blifva uttömningsmedel eller

.

gifter, så döda äfven de starkaste rörelser, såvida ej muskel
reactioner eller uttömningar genom svett, urin, och tarmex-

*) Ueber die· Lebenskraft Arch fur die Physiol. 1 13. 1. h.
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cretioner motverka sådant. Att känna de allmänna lagarna
för all medicinsk åtgärd ar andock den 'sanne Jakarens pligt,
om än han icke medhinner att konstmässigt utofva allt, hvad
medicinen i sin ide innefattar. Fastän' också gymnastiken
liksom Chirurgien ytterst grundar sig på anatomiska och phy
siologiska kunskaper, innefattar den äfven derjemte i sig sjelf
egna mera sjelfsiändiga utvecklingar, hvilka endast genom en

egen deråt egnad trägen och fördomsfri forskning och gym
nastiska experimenter kunna uppdagas och bekräftas. På så
dant sätt bearbetad blir gymnastiken en vidlyfti-g kunskaps
gren, SOID furdrar egna studier; men också endast på sådant
satt blir den en del, af hvad Chirurgien ar i sin total-ide, ett

medel alt på mekanisk väg beherrska organismen.
I sammannang härmed anföra vi, att den visat sig verksam

äfven vid sjukdomar, som företrädesvis afficiera viljans organer,
eller som bero på fördröjd utveckling; sålunda i vanlig hypo
chondri, och vissa andra sinnessjukdomar, och vår tids scro

phulosa anlag. Hremorrhoidalsjukdomens anlag gör den lin

drigare, häfver dem ofta för längre tid, och botar det radi

calt, då sjukdomen är ung, ej arftelig och icke underhålles af

motstridiga dietforhällanden. Gamla giktsjuka har man ofta
sett återställas under hudaffjällning eller t. o. m. hudutslag.
som sedan längre tider försvunnit från huden.

Dessa allmänligare erfarenheter, samrnanhängande med
den öfriga medicinens utveckling fordra en mångsidigare forsk

ning. Men denna kan icke egentligen ingå i bildningen af

någon annan sarnhällsklass an läkames. Endast genom dem
kan gymnastiken bringas till en samhallalifvet genomgripande
helhet, och endast som sådan kan den åter ännu en gång
framträda i en slags likhet, med hvad den var för forntidens
tankade läkare. Val äro vi okunnige om det speciela af de

gamles sätt att mekaniskt behandla olika sjukdomar; men om

vi än kände det, skulle det måhända icke passa för vår tid,
och det måtte icke heller vara omöjligt att bringa den till
harmoni med vår tids rådande medicin?
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Då befrämjandet af en så vigug angelägenhet är i fråga:
vågar jag ej ensamt åberopa min trägna mångåriga erfarenhet.
Ämnets svårighet fordrar både fleras bekräftelser, mera allmän

granskning. och ett allsidigare bedömande, likväl med bestärndt
hänseende till den specifika skillnad, som ar emellan actif och

passif rörelse, mellan rörelse för friska och de svagaste sjuk
lingar. och med betraktande deraf, att rörelseformernas mång
falld tillåta en oandlighet af rörelser. Allt detta kan endast
förväntas af Rikets medicinska Faculreter, hvilka på en gång
med sin lärdom omfatta forntidens traditioneJla kunskap och
med sina ständigt uppvaxande friska germinationer kunna Iac
tiskt befordra gymnastiken, sådan den i vår tid bör framträda
i förening med den öfr:iga medicinen.

De missbruk. hvilka gymnastiken i okunniges händer
kan vålla, göra detta för framtida utöfriingen lika nödvändigt,
som frändskapen emellan medicin och äkta gymnastik är na

turlig. Redan är väl påbjudet att läroverken skola harva

gymnastik; och serskilta gymnastiklärare utbildas för detta
ändarnål vid härvarande Gvmnastiska Central-Institut - -

men då dessa lärlingar ej· äga förberedande kunskaper, och
deras yrken i ö!1'igt ej heller sälter dem i jemn beröring med
lifsfenomenens observerande; så är ej underligt, om de ej
kunna blifva annat än exercitie-mästare, hvilka tiJI läkare
konsren stå uti intet annat förhålhmde än apothekare, hvilka
sednare också derföre subordinera läkames uppsigt och con

troll. Vid Regementena hafva ändock dessa gymnastik-lärare
motsvarat sitt ändamål, vid läroverken mindre; dels emedan
subjecterna här äro stadda i en ojemnare kroppslig utbildning;
dels emedan det andliga utvecklingsmedlet ambitionen verkar
hos ungdomen en ofverdrifven täflan, hvars förnuftiga mode
rerande kräfver en högre bildning hos läraren. På samma

sätt borde ock småningom gymnastiken, hvilken nu liksom all
medicinsk utöfning, är öfverlåten åt det enskildta sjelfvåldets
och lättsinnets godtyckliga brukande eller missbrukande. under
ordnas läkares uppsigt och medicinalpolisen.

I andra länder gl:Jr man stora uppoffringar tör dem, som

egna sina studier åt medicinen, såso � det svåraste och otacksam-
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maste af alla yrken. Hos oss åter har man stannat vid att

af dem fordra kunskaper, utan att bidraga med medel för
deras anskaffande. DerfC5r:Jr ej meningen att gymnastikens
närmare studerande ännu skall fordras af någon, säsorn vilkor
rör Doktorsgraden *); utan meningen är, att de unga läkare,
som önska kännedom om saken måtte beredas tillfälle och
understöd dertill, utan att de öfriga må betungas med någon
ovilkorlig tjenstgöringsskyldighet, då den medicinska lärokursen
redan till sitt omfång är en af de vidlyftigaste, och tillika den
kostsammaste och längsta. Ingenting synes derföre mer i sin

ordning, än att understödja hvarje bemödande hartill.
Till detta ändamål har jag i underdånighet hos Hans

KongI. Mnj:st vågat anhålla om ett anslag af � 000 R:dr B:co,
som borde fördelas uti fyra medical-gymnastiska stipendier,
hvaraf två, hvardera bestående af 200 R:dr B:co borde anslås åt
medicines Candidater, sarnt två större, hvardera af 300 R:dr B:co
åt medicinar Licentiater eller Doktorer. Ansökningar till dessa

anslag borde ske hos Rikets Medicinska Faculteter, 80m hvar
dera borde hafva rättighet, alt till stipendiater årJigen utnämna

en Candidat och en Licentiat eller Doktor; hvilka sedan skulle

åligga att tjenstgöra vid Gymnastiska Institutet i Stockholm
under det är, då de njcto gymnastiskt stipendium.

Förhållandet dervid vore kanske lampligast följande:
Medicinre Candidater, som vanligen tjenstgöra vid Seraphimer
Lazarettet., hafva såsorn andra medicinens 'idkare alltid hart
fri rättighet att begagna gymnastiken härstädes; men denna

rättighet förvandlades till skyldighet i samma stund, någon er

håller Facultetens utnämning till erhållande af ell gymnastik
stipendium. Detta bör ej längre kunna bibehållas än ett år;
men om stipendiaten dessförinnan ville lemna inrättningen,
borde det stå honom fritt; och då borde Faculteten hafva rätt,
att i den afgångnps ställe utnämna en annan; men om sådan

utnämning icke skedde inom ett löpande, rjerdedels år, borde
gymnastik-föreståndaren aga fritt att utbetala stipendiet åt

') Utg:. anm. Här bör kanske erinras, att da detta skrefs, hade ingen lag
llagt läkare, att genom eärskild besigtning af skolungdomen afgöra, om och huru
gymnastik mi begagnas för hvarje geese eller yngling vid allmänna läroverk, o. 8. v.

Ling. Ill. 48
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någon medicine studiosus, om sådan under tiden sökt underbygga
sig vid gymnastik- inrättningen. Samma borde gälla för be
sättandet af de större stipendierna, hvartill likväl alltid de borde
hafva Ioreträde, som förut innehaft det mindre anslaget, syn
nerligast om de ett helt år redan vid Central-Institutet prakti
serat. Kunde sedermera efter två års jemn handläggning och

Ufoing, Central-Institutet tillegna sig någon så utbildad, vid

någondera Faculteten utexaminerad läkare, så vore sådant en

setskild sak; men de fyra ordinära anslagen borde ändock
alltid förblifva ambulatoriska, för att sårnedelst sprida saken
inom landet, Utom <less allrnäogorande på detta sätt gi'lgnar
ett skrifvet arbete ofver gymnastiken till föga. När medikala

gymnastiken dör som hand/£ng; kan den ej uppväckas med

ord, älven om de skulle utgå från regeringen. Den pedago
giska och militära gymnastiken skall åter, utan öfverinseende
af medicinalstyrelsen, snart forfalla eller urarta till Athletism
o. d, och såmedelst mer skada än gagna sarnhället,

Till ännu mera uppmuntran af gymnastikens medikala
tendens, borde derföre till läkare-befattningar vid läroverken
företräde och tjensteberakning lemnas dem, som härstädes ar

betat i och Iör gymnastiken. _ - -
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Bajonett-Fäktning.
(med nuvarande vapenmodell).

1 :0. Gevärspipan bör 'lcke vändas utåt *) i gardställ
ning, i stöt eller parad; skälen dertill äro: a) soldaten bor
så föra sitt vapen, att äfven detta så mycket möjligt Mr, skyddas
mot fiendens angrepp. Om gevärspipan vändes utåt, blott
ställes både den och hanen, derest fienden med sabel eller
lans angriper dessa delar, eller ock rned sitt gevär i forkor
tadt afstånd slår det undan (batterar). h) Soldatens gevär är

bättre skyddadt för dessa angrepp, om han vänder laddstocken
rnot fiendens vapen; ty denna är rörlig och ett starkt angrepp
på densamma kan icke verka på pipan, icke ens synnerligen
rnycket på laddstocken, emedan de båda hafva stocken emellan

sig (vidare härom i 4:de mom, b) c) Då man vet med
hvad obetydlig kraft en gevMrspipa rigtas vid faktoriet, kan man

icke tvifla på att sabelhugg eller lansslag kunna forderfva
densamma. _. I örrigt må den okunnige på gevärspj'pan gUra
ett försök med terz- eller qvarthugg och sedan repetera det
samma på laddstocken. - Den förra blifver stundom obruk
bar, den sednare oftast icke ens fastsittande.

2:0. Man 'l'nvänder, alt den vinkel, som bajonetthalsen
bildar, om gardställningen tages med pipan uppåt, gör att

*) Utg:s anm. Af sammanhanget synes att ))uUt�· bör betydll den sida, som

bakre fotens spets utvisar. liksom i Baj.-Regl, 1836. Såacm slutorden upplyser
bar denna afhandling blifvit föredragen vid en »inspektion» af d. v. Krigsaka
demiens kroppsöfningar, någon tid efter författarens at'sked frln lärarebefattningen
derstädes. Då olika »bajonetteringsmethoder», afvikande frln L:s smäningom
uppstodo äfven i utlandet efter de stora krigen, och då efter &r 2830 alla andra
fastlandets härar antagit gevärsfäktning, npptogs här sluteligen frå�an om dessa
olika methoders värde och förm§ga att pä kortaste tid och enklaste sätt lära
soldaten de nödvändigaste rörelserna till angrepp och försvar. - Liksom de
fiesta anmärkningar i Baj -Regl, utgör detta tal ett försvar af författarens fäkt
method och ett svar på anmärkningar, Bom den ldragit. sig. JCr. nedan Förf:B
»Aforismer.»

.
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spetsen förfelar linien; då tvärtom halsvi'llklen {örsuinner, om

gevä1'spipan vändes utåt. Men delta förhåller sig snarare

tvärtom; ty a) gör kolfvens vinkel det nödvändigt, att föra ge
väret utåt gardsidan, så mycket, att kolfvens rörelser framåt och
tillbaka ej hindras af höften; och denna siderörelse tvingar bajo
nettspetsen ur den räta linien, som är mellan soldaten och hans
motståndare; b) ligger bajonetthalsens vinkel så nara till vapnets
spets, alt den förundrar den rata anfallslinlen obetydligt, i för
hållande till den förändring, som å densamma beverkas af

kollvens vinkel, när pipan vändes utåt; ty på ett större soldat

gevär är alståndet emellan koff och spets tre gånger längre
än från bajonettens hals till dess spets, c) För att få bajo
nettspetsen in i anfallslinjen, då gardställning göres med pipan
utåt, blir det således nödvändigt att föra främre armen längs
utåt gardsidan; och denna hafsräng är emot armens muskel

byggnad, hvars högsta kraft icke sträcker sig utöfver den

symmetriska halldel af kroppen, vid hvilken armen är fästad.
- d) Hvad angår arståndet till fienden, i hvardera af för
berörda olika gardställningar, så måste detsamma, på grund
af ofvannämde vinklars afst.ånd från spetsen, vara något kor

tare, när gevärspipan är uppåt vänd, än när den vener utåt;
ty uti den triangel, som i senare fallet bildas af gevi:lrets rigt
ning, och dess genom handens utforande ökade afstånd från
den vapenförandes sida, och den räta anfallslinien, blifver både

hypotenusan och basen förlängd. Också heter det i de ut

ländska Bajonett-reglementena, hvars gard är med pipan utåt
vänd, att geväret kornmer att falla något tvärs ö{ver åt sol
datens venstra sida. - e) Hvad angår den verkliga kraften
i dessa ol.ka gardställningar, och de derifrån utgående rörelser,
är det begripligt, att då ställningen med geVärspipan utåt for
drar, det en hafstång i båda armarne skall bildas till sidan,
är denna kraft mindre, an då pipan är uppåt vänd, ty i .sed
nare fallet verkar kroppen närmare inom sin egen muskelsfer.
- Man tror att soldaten är stark om handleden vinklas utåt;
men detta är origtigt ; ty handledens kraft är störst, när hand
lofven är nedåt (i half pronation) och minst då den är uppåt
(i supination); ehuru mycken ofning något kan albjelpa detta
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naturhinder. D Att rörelsens hastighet och säkerhet i förra

stallningen (?) minskas, är läufattligt ; ty dessa stå alltid i jemlikt
förhållande till kraften; således fordras älven en längre öfnings
tid rör att öfvervinna dessa naturhinder. Ju mera muskelkraf
ten concentreras, desto större blir densamma. All svaghet
i menniskokroppen yttrar sig genom excentricitet, och denna
erkänner ingen bestämd gräns, och framter således ingen sann

form för rörelsen. - Muskel-Jagen bestämmer denna form
såvHl i (aktning, ridning. som i det mekaniska utförandet af

musik, teckning o. s. v. Förbiser man denna begränsning; nekar
man antingen nödvändigbeten af instruktion, eller vill man för
mennisko-organisrnen gifva andra lagar, lin Skaparen gifvit. -

3:0. Geväret. säger man, tyckes sjelf (alla så lätt. i
gardställning med pl'pan utåt vänd. -

Om detta skulle afgöra gardställningen, borde alla vapen
rörelser beräknas derefter. - Finnes i hela det nuvarande
Exercisreglementet elt enda handgrepp med denna rörelseform ?
H varföre gör man till-anfall-gevär med pipan uppåt vand,
om ej derlöre, att soldaten med mer svårighet uthärdar att föra
sitt gevär utom anfallslinien ; och handgreppet lägg-an göres äf
venledes isamma ställning. Gevär-angrepp inskränkas ju till
skott eller stöt, men båda måste syfta åt samma anfallspunkt
på fiendens kropp, om de skola träffa säkert. I örrigt tyckes
väl geväret vara lätt, då dot får Ialla i handen med pipan
utåt vänd, men detta förnimmes blott, då den främre arm

bågen ännu iir rätvinklig. När denna arm sedermera skulle
i gardst1:1l1ningen foras ut till sidan, blifver dess styrka för

minskad, och således geväret mera tryckande, och förmåga-n
att länge uthålla dymedelst förminsekad - (se !:dra § mom.

d). Alt endast rådfråga känslan af en rörelse, när man skall
afgöra dennes rigtighet, är ofta ytterst förvillande - om hvarje
soldat finge ma rschera efter sin känsla d. v. s, såsorn han
vänt sig vid att gå, förrän han lärt balance-marschen o. a.,
då skulle ett Jed marschera som en rusig bröllopsskara på
bondlandet.

4:0. Bajonetthalsen hindrar rörelserna, om pipan vän
des uppåt, säger man.
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Detta är en olägenhet, men lika säval för den anfallande
80m f(jr motståndaren, äfven om de stå i alldeles olika garder
- men det beror ju på den anfallande att välja blott sådana

rörelser, som han kan gora? Handlar han annorlunda, tir han
orätt instruerad.

Utom alla dessa skäl för gardställningen med pipan uppåt
vänd finnas afven dessa: a) att soldaten på förhand känner

densamma; emedan han JUrt göra till-an/all-gevär, som är

enahanda med förenämnde gard, blott spetsen brytes något
uppåt. - stallningen till generalsalfva enl, Jägare-Ilegl.tets är all
deles lika med gardställningen, då pipan vändes uppåt. b) Att
soldaten kan strax lära att flytta geväret från en sida till
en annan, såväl ofver, som under fiendens vapen (drgagera),
hvilket gör, att han alltid kan intaga den sida af fiendens

vapen, hvilken han finner fördelagtigast Iör sig sjelf, och är

således mindre beroende af fiendens gardställning och rörelser .

.

c) Att paraderue kunna ske med största hastighet, då främre
handen brukas till pivot och den bortre till styrhand. d) Att
soldaten utan vidlyftig rörelse har full styrka att slå undan
sin fiendes vapen (battera),

5:0. Man bestrider att soldaten bör lära sig gardställ
ningen både till höger och till »enster : visserligen bör soldaten
icke börja med alt ombyta gardställning; men han måste öfvas
älven till venster af följande skäl: a) att han i en melee och
således mot en infanterist med värja eller sabel, samt vid
andra lokala hinder lätt kornmer i trångmål, om han endast
fått öfning till hljger, oaktadt han förslår alt göra vändningar
åt. båda sidor (volter). . h) A tt han mot en kavallerist ofta
behnlver vexla anfallssätt. c) Att öfningarno till ömse sidor

gifva honom mera jemn kroppslig utbildning. d) Då hand

grpppen enligt Regl.iet i viss mon göra soldaten lika f�rdig i

att nyttja venster sam höger hand, så äro bajonettrörelserna
lau lärda för båda händerna, om man också skulle fordra, att

ombyte af gardsUlllningen redan upptages i första öfningstiden.
.

6:0. Man tvistar älven, huruvida soldaten bor fÖl'ena
utfall med alla sina slötar j men rigtiga utfall äro hvarken

gagneliga eller möjliga med bajonetten; och här är icke fråga
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om origtiga rörelser: ty dessa gagna mera den angripne än

angriparen. _ a) Man måste skilja mellan de punkter, 80m

utgöra basen för kroppen i hvarje rörelse, och dem, hvarifrån,
vapnet utgår i angreppet. Dessa båda punkter måste harmoniskt
samverka: för att göra ett rigtigt utfall, så att karlen icke

äfventyrar att halka eller »klyfva sig» på ojemn mark, och
så att han genom sitt utfall kommer fienden närmare, måste
han så fulla ut, alt hans båda ben äro paralella, och hans

fot, knä, höft, båloch hufvud falla i samma plan - min
sta sten, håla, tufva ja äfven våt gräsvall kunde för en mindre
öfvad annars bereda en svår försträckning, bråck o. m. d.,
oheräknadt det, att han med ett origllOgt utfäll blottar sig sjelf
för fiendens stöt, och fjermar sig från utfallspunkten på dess

kropp. b) För att lära göra denna rörelse rigtigt åtgår vida
mera tid, an hvad som behöfves till hela den öfriga bajonett
fäktningen. c) Den i ett rigtigt utfall ofverlutande kroppens
tyngd, förenad med vapnets hela hälstång. gör utfallet föga
användbart på oländig mark; - och de rest bålen icke öf

verflyttas fullt fram, så att tyngden hvilar på den främre

foten, utan drages tillbaka, är karlens närmande till fienden
icke det ringaste betydligare, än om han utan utfall endast
starkt böjer silt främre knä fram öfver den från tåspetsen
gående lodräta linien. o) Om ett utfall skall ske, så att karlon
både må vara säker på sina ben, och kunna närrna sig till fien
den, måste således rörelsen sträfva i tvenne rigtningar, neml.
1. till den punkt, hvarpå kroppens basis skall falla och 2.
till den punkt af fienden, på hvilken vapnet skall verka - båda
rörelserna i ett och samma ögonblick, om de icke skola upp
häfva bvarandra. Att på några få dagar lara vår soldat detta,
vore för mycket begärt, hälst utfall a fven med det lättaste

handvapen är den svåraste af alla rörelser - och äfven en

mera utbildad menniska behöfver år för att lära göra det
rätt d. v. s., utan att bero af lokala obeqvämligheter, e) Ef

ter ett utfall ar karlen i återtagandet af sin gardställning, så

svag (osäker) att han icke kan parera fiendens efterstöt, i

synnerbet om denna löper inpå honom; ty han måste då sam-
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tidigt röra kropp och vapen, hvardera i olika rigtningar, nernl.

1) i räta linien, medelst tillbakadragandet af hela kroppen
och vapnets tyngd. och 2) i diagonalen, medelst den parad,
han skall göra mot fiendens efterstöt. f) Alt utfall endast
är användbart, när fienden står på fullt afstånd från soldaten.
I tät melee, eller då en fiende med sabel rusar på honom, och i
strid emot mera än en fiende, samt på en utför sluttande mark
är utfall alldeles oanvändbart; således i de flesta fall icke af
nöden, alt kosta lärotid derpå. Man säger att »hvarje bonde

gör utfall, när han rusar mot fienden»; men man besinnar
icke att detta utfall vanligen eker så, att han sjelf ränner

fiendens spets i sig, om denne i detsamma antingen af list
eller i tanke att sjelf anfalla, med sträckt arm rigtar sitt vapen
mot honom. För den sam mycket fäktat med florett på slätt

goH i lätt beklädnad m. m. torde utfall med bajonett synas
mindre svårt - må de derföre använda det; men här är

frågan blott om möjligheten, att lära soldaten inom mycket
kort tid göra utfall, så att han kan begagna det på öppna
fältet, utan att göra sig sjelf skada på oländig mark, oaktadt
han bär en tung packning, en tung hufvudbonad och ett kraft

ansträngande vapen, såsorn nu är fallet. Om utfall vore nöd

vändigt kunde rörelsen till-anfall-gevär icke halva någon
verkan, icke någon förnuftig mening.

7:0. Häremot invänder man att karlens stöt icke kan

intl'änga i fiendens h-opp, nämligen ulan utfall: men man

betänker icke, att det just är sista steget i marschen med

till-anfall-gevär, som är inträngningsmomentet, och att karlen
med ett enda steg framåt (halfpassad) samt öfverböjdt knä
narrnar sig lika mycket till fienden som vid ett utfall. - Om
första momentet är rätt taget, göres ett steg fortare än ett

utfall; ty kraften delas i förra fallet i tvenne rigtningar (se
§ 6 mom. d) _ Gör soldaten två steg (helpassad), då är han
redan mycket närmare, än som behöfves, Denna rörelse har
soldaten redan i rekrytskolan lärt, genom säkerhet i marschen.
Sk illnaden dervid är blott: a) att kroppen icke gör full front
till fienden, utan i det närmaste bibehåller gardsntllningen, b)
att icke alltid den venstra foten röres först, ulan alltid den
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som är borterst, när rörelsen ar framåt, c) att stegets längd
rättas e(ter a(ståndet till fienden, d) att knäna icke hållas stela
och styfva, som vid exercis-marsch. - Här til] kornmer att

ben Den knän äfven flyttas och vinklas, alltsom ma rken fordrar.
Vid utfall deremot måste benen vara paralella, om det skall
ske säkert (v. 6 mom. a).

8:0. Man gtir vidare det inkastet, att det icke är möj
ligt (ör soldaten, alt med sin stöt nå fienden, om lian icke
alltid använder kaststiitar mot honom; och man förglömmer,
att om soldaten gör stöten blott med den marsch, 80m i f{jre

gående omtalas, hans spets måste komma närmare fienden,
an medelst kaststöt och utfall; ty: a) genom ett verkligt
steg (med bakre foten) framåt kommer axeln (?) längre fram,
således armen och vapnet. h) Bildar vapnets sträckning en

vågrät linia med (mellan?) anfallspunkten på fienden och sol
datens axel, hvarest utgångspunk ten ar Iör hans sträckning.
Deremot agera arm och hand i vinkel mol kroppen, d. v. s.

uti en l:tgre och således längre rigtning vid kaststot med ut

fall. Dessutom måste kaststöten på grund af kolfvens vinkel
hilda en parabolisk rörelse uti det horisontels (?) planet. Genom

mycken (jfning att stöta på kula öfvervinner väl utlänningen
dessa hinder, likasom jagaren genom {jfning blifver säker i sina

bågs/iDtt. Men huru skall Svenska soldaten under sin korta
exercistid vinna denna öfning ? c) Kaststötar med pipan uppåt
vänd beg;) gnas säkrast på uppåt stigande mark och mot fiender,
som stå på en vall. sitta till hast o. s, v, De böra då likväl
ske utan utfall och blott med öfverböjning af främre knäet samt

bålen. d) Är kaststöten icke blott i sig sjelf, utan ännu mera

genom dess lorenil1g med utfall konstigare lin rahtöt med

passad, hvilken soldaten lätt bör kunna lär a sig, då han förut
kan utföra reglementets kommando Lägg-an!; ty håda verk
ställas ungelär på samrna sätt, utom det att sträckningens
vågräta linia tir vid pass tre tum längre.

9:0. Man Sliger att hopp bor användas i hajonettfäkt
ning; men denna rörelse pasRar icke utan längre tifning f(jr

våra nordbor, med deras af salt och köuioda förtyngda krop
par, deras tjocka skor och öfriga beklädnad, packning o. s. v.
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Dessutom gör allvaret i deras lynne att de mera älska kraf
ten än listen.

10:0'. Man påstår att större rÖ'relser böra användas i

bajonettfäktning, och att de få ett bättre utseende, om de blifva
stora: men detta är icke rätt; ty: a) liksom den vigt igaste
rörelsen med skjutgeväret. den närnl, att sigta rätt, röjer den
minsta ansträngning, så bör äfven bajonettfaktaren ensamt

röra sig för sin sakerhet skull, och denna fordrar eoncentra

tion af hans muskelkraft (se .2. § mom. e); b) Dm soldatens
rörelser fulla utom hans muskelsfer, bero hans kropp och

vilja af vapnet, och icke detta af honom. Derföre har man

ock i seaare tider omsider sökt alt få soldatens handgrepp så
tätt slutna till kroppen som möjligt. e) Att vid soldatens
instruktion göra afseende på det s. k. granna, är ett srnå

sinne, som icke passar den verkliga krigaren; och som blir

brottsligt, når det, for flärdens skull, blottställer menniskolif.
I parad-exercis kan man sätta skimmer, som bedrar hopens
ögon; men baionell(äktningen föreställer en rörelse på )jf och
död, och der måste allt hafva högsta allvar. Grek och Ro
mare kände derför icke den förra, och afbildade alltid den
sednare (fäktningen) i deras vapenöfningar. Instruktören måste

troligtvis (?) sjelf förstå, hvad han undervisar. Det är blott det

rigtiga i rörelsen, som kan förstås; granlåten är alltid obegriplig,
fast den förblindar den oförståndige;' men för den, som ratt

känner menniskokroppens förhållande till sig sjelf, är det rig
tiga och sanna det enda vackra, ty deras högre potenser,
sanning och skönhet äro ett.

41 :0. Man betviflar att soldaten hör lära sig att paret'a,
med bajonetten af det skäl, att en dylik öfning kunde göra
honom rädd. Detla är detsamma, som att sätta i fruga om

han hör stöta bajonetten i sin fiende; ty anfall och forsvar
äro enahanda till sitt syfre, Man anfaller ju sin fiende för
att förekomma sin egen undergång? Om soldaten blott lärt
att parera en enda slöt; får han tilltro till sitt vapen. När
han kastar geväret och flyr, sker det icke blott derfore, att

han sett kamrater stupa omkring sig, ulan derföre att han tror

det omöjligt rör sig att med geväret afboja ett anfall (parera).
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När profvas soldatens mod mest: i en s]agtning, eller i en bård

långvarig belagring ? Och handlar han som belägrad, med undan

tag af några utfall, hela tiden annorlunda' än defensift? Och
hvad ar en stormning annat än ett defensift forhällande å den

belägrades sida? - Skjutgevär lär att hlott på a/stånd mörda
fienden, det minskar i delta afseende soldaten mod, då bajo
neue» förö!cer det. Det är blott tre ling, hvarpå han bör tro:

sin Gud, sin härförare och sitt vapen. Anser han det sista
hlott som en svekfull stallbroder, då är han redan till hälften
öfvervunnen. Men icke bör soldaten lära sig göra blott så
dana stötar, sorn häst användas på en flyende fiende; ty i så
dant fall är den fegaste ofta den modigaste, och detta angrepps
sätt ger honom icke den sanna tillit, han bör halva till sitt

vapen; deremot är tillfället att angripa en flyende fiende mera

sällsynt än verklig strid. När soldaten gör sina stötar med

marsch-steg (se 7. §), går han bröstgänges mot sin fiende,
och kan länge uthärda dessa rörelser, utan att tröttna. Hvarken
hans mod eller hans kraft blir derigenom nedstämd, Genom
UHa utfall utmattas han strax, och sätter sig likasom under
sin fiende.

� 2:0. Vidare betviflas att soldaten hör glira andra stotar

än på vanligt a/stånd enligt gevärets längd. Huru ofta kan
det dock ej hända, att han drabbar så nära ihop med sin

fiende, att afståndet dem emellan icke ens är en aln; han
hör alven då med ledighet kunna föra silt gevär, Vid en

stormning. i en breche, i en trång gång, eller när fienden med
sahel, värja, pik, yxa, eller annat vapen rusar på honom,
eller om tredje man kornmer till, och söker fånga honom o.

s, v., vid alla sådana tillfallen bör soldaten kunna föra silt

gevär, oaktadt han är blott på ett obetydligt afstånd från
fienden. Han bör härtill hegagna antingen bajonettspetsen
eller gevnrskolfven *); men den sednare får icke, såsorn van

ligen sker, brukas till slag, ulan till slöt för panna eller bröst.
I håda fallen vinnes rum medelst en stark uppvinkling i arm

bågarne, och styrka i stöten medelst armarnas kraftfulla ut-

*) Kolfstötnr och kortstötar äro ej sv1rare att lära; än andra; dessutom göra
de öfningarne mera vexlande.
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sträckning. Men, säger man, hvarje vilde vet att använda
den farligaste delen af sitt vapen, skall då soldaten icke bruka
den, som är det på hans vapen, nernl, spetsen? Härtill svaras

att sjelfva vilden, när han och fienden drabba tätt till
sammans, lemnar sitt vapen och fångar i honom med blott
armkraft. Sålunda brukar äfven vår soldat sin gevärs-kolf,
när han drabbar UHt tillhopa med fienden, fast hans rörelse
är mindre rigtig. b) Att den farligaste delen af soldatens

vapen är gevärsp,'pan, med hvilken han på afstånd och från
ett bakhåll kan fälla sin fiende; men nar detta afstånd blir
förminskadt, så att han icke hinner ladda om igen, då är

bajonetten bans seeundära vapen; och på sarnma sätt blifver
kol/ven den tredje anfallsdelen af geväret, om afståndet till
fienden är ännu mer Iörkortadt, Sålunda kan soldaten slåss
med fienden A. på hehofligt afstånd i gardställning med bajo
nettstötar; men fienden B. kan i samrna ögonblick rusa fram

på sidan, Väpnad med sabel eller Värja, och vilja taga sol
daten till fånga, och radda sin kamrat A. Då måste soldaten
med uppvinklade armar vinna rum för sitt vapen, för att gifva
B. en kolfstot, och i ögonblicket derpå sträcka bajonettstöten mot

A., om denne icke förut stupat. I en liflig strid är icke tänk

bart, att soldaten, om han har fullt rum att agera j rigtningen
mot A., äfvenledes skall kunna rätvinkligt mot denna linia
hafva rum att utföra allmännare (?) bajonettanfall mot B. o. s. v.

enligt omskiftande förhållanden. Men den som antager att

soldaten kan stå (?) i rät linia mellan fienderna Å. och B skyd
dande sig med sin spets mot A. under det han med kollstöt
angriper B., den måste äfven antaga, alt Å. icke alls vet till

sig; ty med den minsta beröring vid soldatens bajonettspets
skall A. sätta både spots och kolf ur anfallslinien, och soldaten
således förfela både kolf och spetsstöt, Jag får här åter upp
repa, hvad vid särskilta paragrafer bJifvit anmärkt, att alla

rörelser, i min theorie, äro på det närmaste satta i öfverens
stammelse med de mest naturliga handgrepp i Exercis-reglt:et,
och hvilka svårligen kunna förändras. Sälunda är Gardställ

ning nära = till-anfall-gevär; stöten = handgreppet lägg-an;
passad = framåt-marsch; Terz-par_ad (?) j samma lutning (1)
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med låset inåt, sorn gevHret har uti till-laddning-gevär; ombyte
al gard från häger till oenster = Gevärets ofverforing ifrån
till-ledd ning-gev�r (för att lilgga i patronen}: Bajonellgarden
= handgreppet till Generalsalfva (enl. J�gare-Regl.). Armbågens
och handledens ställning i sekunden och doubleen (?) = när

patronen insättes i mynningen.
Såsom föreståndare för det verk, hvarest lärare vid rege

menten och undervisningsverk skola bildas, har jag ansett det
vara min skyldighet, alt åter framlägga min theori för bajo
nettfäktning inför dem, som oveldigt, utan förut fattade meningar,
vilja egna sina tankar deråt; och jag önskar att de, som icke
förstå eller finna sig öfvertygade af denna framställning, måtte

strängt nagelfara både det theorenska och praktiska af hvad

jag anfört ; och jag förklarar härmed högtidligen, alt jag endast
och allenast såsorn tjensteman vid Gymnastiska Central-l nsti
tutet frarnträdt för deloffentliga, och gifver all rättvisa åt de
lärare vid Kongl. Krigsakademien, som så nitiskt biträdt mig
för bajonett fäktningens införande i vårt land: sedan jag för
mera än trettio år tillbaka flera gånger ftirgHfves sökt öfvertyga
mina lansmän om dess nödvändighet: - och jag upprepar
här denna förklaring så mycket häldre, som den nuvarande
läraren är, bland de många elever, jag bildat, en af de få,
som icke tröttnat vid den både mödosamma, och af fördom
men bestridda, verksamheten. Ännu mera får jag härjemte
förklara, att jag står i verklig förbindelse hos Kongl Krigs
akademiens nuvarande Guvernör, utom det band. sam ännu

håller mitt hjerta qvar vid Kongl. Akademien, der jag sjelf
infört gymnastik och nuvarande fäktning.

Härmed har jag nu fullgjort den pligt, 80m Konungens
reglemente ålägger mig såsom gymnastikföreståndare, att älven
vid detta läroverk tillse gymnastikundervisningen.
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Aforismer "),

1. - Våra Bevärings-möten af några dagar äro mycket
korta, alltför korta. Alla ytterligare förkortningar vore betänk

liga. Men då Staten ej kan bestå något anslag åt hela natio
nens krigsbildning; kunde man likväl i brist af bättre, tillgripa
den utvägen att förkorta beväringsmötena med en enda dag,
om den derigenom besparade kostnaden kunde med mera för
mån användas annorlunda, men till samma ändamål. Jag tror

att denna besparing (af onyttigt utkastade penningar) vore till

räcklig för att bestrida följande utgifter: l) Ordnade progres
siva öfningar utan fasta redskaper, vexlande mellan läsningen, i

*) Utg:s anm: Jemte några spridda anmärkningar, som ej
tillhöra föregående uppsatser, sammanföras häl' under gemensam
benämning af Aforismer de anteckningar, som befunnos i ett ser

skildt omslag med denna påskrift (jfr. utgifvarnes slutanmärkning till
l:sta uppl. af Gymn. Allm. Grund.), ehuru de tydligen angå helt
olika gymnastik-frågor vid mycket olika tider af Förf:s verksamhet.
De flesta äro sannolikt anteckningar till mundtliga föredrag vid
Gymn. Centro Inst. Atskilliga afse synbarligen några af de me

nings-olikheter om soldatens utbildning, som längst fortforo mellan
L. och dåvarande sakkunnige, och som synnerligen orsakade ömse
sidiga svårigbeter, då det 1835-36 gällde att efter gemensamma
grundsatser sammanbinda den egentliga »rena exercisen» med fäkt
ning O. a. kroppsöfningar i reglementerna 1836 af den 11 Mars,
d. 9 Maj och den 2. Juni. Härom yttrar L. »Det är otroligt,
hvilken tidspillan, hvilket ändlöst bevisande och upprepande, skrift
ligen och mundtligen, af de enklaste sanningar är Iörgäfves med alla
inrotade exereitiemästare, som ej förstå menniskokroppens rörelse
lagar».
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alla städers och landsbygders skolor, f. m. och e. m., eller med
de allra enklaste fasta redskap, om församlingens mecänaters

frikostighet tillåter det sednare. 2) Efter kommunions-åldern
om sommaren årligen några öfningar utan fasta redskap, såsom
fria språng, löpning af olika slag, någon äntring, soldatöfningar,
jägar-rörelser, fäktning, simning, det hela efter ordnade tabeller
till förberedning af beväringspligten. - Detta vore åtmin
stone i nödfall minimum af tid, maximum af möjlig nytta
proportionaliter, och noll af förökade kostnader. Vill man

mera, så bör ett särskildt undervisningsverk, ett institut, an

läggas till lärares bildande. -

2. För den starke är Balance högsta hvila. Denna hvila

yttrar sig genom alla delars fullkomliga sträfvande till en punkt.
Detta allt utgör, hvad man i gymnastik kallar hvila, oaktadt
rörelsen fortsättes. Många rotatoriska rörelser utgöra äfven en

hvila, hvilket vi se på en karls uthållning med slagan. Lini
ära rörelsers vinkel-afvexlingar gifva mindre hvila, än de förra,
som vi se hos mejaren. En alldeles ensidig�?) rörelse, såsom

bärning på rygg eller i händerna, tröttar vanligen mest, synner
igast om bördan öfverflyttas mera till ena sidan än den
andra. - Ingen modell, som stödjer sig vid ett tåg, stång e.

a., för att bibehålla en viss ställning, kan sägas vara i full
hvila. - Den måste då uttrycka en kraft, eller vara misslyckad.
Tvertom, hvarje modell som är i labil jemnvigt på en enda

punkt uttrycker hvila, icke rörelse, enligt de lagar, som

råda för menniskans frivilliga rumförändringar. Konstnärens
snille kan framtvinga genialiska omöjligheter; men naturen till
fredsställes endast af sanningen från början till slut.

3. Gymnastiken i anseende till det ethiska: a) Friden med

mig sjelf. b) Friden med andra. - Undvik frestelser; Detta

var ett tänkspråk hos de vise;
.

detta bedja vi i vår allmänna

bön. Den som något känner menniskonaturen, vet huru litet

förmaning, skräck, hot, verka på ynglingen i frestelsens stund.'

Det gifves en tidpunkt, då alla menniskonaturens krafter söka

bryta sig fram genom de kroppsliga delarne ; då allt är strid,
och en hel revolution föregår inom och utom kroppen; jag
menar utvecklings-perioden.. Då är retbarheten i sin största
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höjd. En kraftyttring finnes i hvar muskel, hvar nerf; pojken
kan ej sitta stilla på en sto], kan icke låta bli att hugga,
skära, slita, rycka i allt, 80m han öfverkomrner, Hade han
icke detta excentriska behof, kunde han alldrig blifva mogen.
Här hjelper ingen ethisk föreskrift, ingen kemisk (?) behandling;
blodets lopp måste jemt afiedas från de delar, dit det uuder
dessa år, vid stillasittande arbete vanligen vill kasta sig.

4. Dygden (den moraliska kraften) är friden med sig sjelf.
Styrkan (den fysiska kraften) är friden med andra. - Båda
äro syskon af samma fader: Lifvet (Gud). Båda falla för
samma mördare: materien. Den lastfulle är i ständigt uppror
mot sitt eget väsen. Den fysiskt svage är trätsjuk, kitslig,
missnöjd, okysk, orolig mot sin omgifning. - Hvar finnes en

mycket stark man, som icke tillika var långsam till vrede?
Sann helsa ger lugn, lugn är frid, och frid med mitt eget väsen

de gör frid med andra. På detta sätt blir menniskans kropp
helig.

5. Man tillskrifver mig det påstående, att gymnastiken kan

göra dumma pojkar qvicka, Må man upphöra att utan gymna
stik göra qvicka pojkar dumma och de dumma ännu sämre,

Jag påstår endast att en sann gymnast behöfver både kun

skaper, konstsinne och moral; att rätt ordnade kroppsöfningar,
hos ungdomen stäfja begäret, öka modet och kraften, bilda
deraf fredlighet, samhällighet och fosterlandskärlek.

6. Blir den harmoni, som gymnastiken kan åstadkomma, full

komlig? Nej aldrig! Den blir det lika så litet, som något annat

på jorden kan blifva fullkomligt. Hvad är orsaken dertill?
Dels yttre tingens inverkan på menniskokroppen, såsorn luft
streck, födoämnen, klädnadssätt, barnaskötsel, sjukanlag efter

föräldrar, medfödd svaghet o. s, v. Dels menniskans eget oför
stånd, hennes anlag för läckerhet, osund dryck, passioner, för

kylningar, lättja, eller öfverdrifvet arbete o. s. v,

7. Likasom man i själens bildning endast söker uttänka,
hennes anlag, d. v. s. de krafter, som en gång äro henne medfödda,
utan att kunna hoppas ingifva henne någ'l'a nya; så bör hvarje
individs kropp i sin utveckling endast begagna sitt eget, icke

våga sig öfver den begränsning, som en gång är satt till vii..
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kor för hans personlighet. Alla kunna likaså litet blifva starka

springare, simmare o. s. V., som alla kunna blifva lika stora

vetenskapsmän, konstnärer, handaslöjdare m, m. Men likasom

själens lyten hufvudsakligast böra så långt, möjligt är, häfvas

genom bildning, så böra äfven kroppens genom dess bildning
häfvas, så vidt sig göra låter. Häraf uppstår nödvänd igheten,
att vid hvarje kropps gymnastiska utveckling, afseende göres
på dess lyten, att en yngling bör arbeta för sin kropps skull,
icke efter andra kroppars anlag. Derföre blifver allt detta

öfverdådiga hoppande, som hos gymnaster tillställes, ett hinder
för den sanna utvecklingen och ett befordrande af ensidig
skicklighet d. v, s. olikstämmighet. -

Greker och Romare kallade denna konst Gymnastik, Tyskar
kalla den Turnkonst, Fransmän Somascetique. Den kunde på
svenska heta lek; ty med de äldsta lekarna förstodos just
kroppsöfningar, fäktning, skjutning m, m., merändels ganska
farliga lekar på den tiden, då hvarje by, hvarje enskild gård hade
sin egen lekvall.

8. Medgirves att en verkligt frisk kropp icke behöfver gym
nastik; men om med en verklig helsa menas en sann harmoni
i hela organismen, en fullkomlig sammanstämning, mellan det

andliga och kroppsliga i vårt väsende, då kunna vi säga, att

ingen finnes, som icke behöfver gymnastik, åtminstone såsom

bildningsmedel. Hvad äro alla de mekaniska färdigheter, som

vi förskaffa oss, annat än gymnastik, d. v. s. medel att sätta

vår kropp under vår vilja?
9. Nästan alla rörelser hafva någon likhet, åtminstone i bi..

omständigheter, men gymnastisk frändskap hafva endast de, sam

i viss mon kunna ersätta hvarandra.
10. Somliga rörelser kunna, utan att urarta, verkställas både

långsamt och hastigt, svagare och starkare, andra äro naturli

gen långsamma, ännu andra afse hastigaste utförande, somliga
emedan motsatsen är en omöjlighet. Somliga kunna till deras

rhytm svårligen nog tydligt beskrlfvas. - Kraften af liktidig
samverkan förvillar lätt omdömet i valet af medlen; ja, den kan

ofta bringa den sökande att glömma sjelfva den ursprungliga
afsigten och målet för hans sträfvanden,
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11. Den som ridit, dansat, fäktat, röner icke verkan af
flera enkla rörelser, men den ovane bondrekryten förnimmer
den. - Konstiga turer och gånglinier äro inbillade redskap.
De äga således ännu mera dessas underordnade egenskap i för
hållande till kroppen. Man bör således hafva mycken måtta
dermed.

12. SvårIigen kan man bestämdt angifva en osviklig skillnad
mellan gymnastiska öfningar och andra rörelser. All rörelse
kan sägas vara nyttig i. sig sjelf; men då man .ej kan göra allt

möjligt, måste man välja de verksammaste grundformerna,
som erfarenhe: tillstyrka, ej slumpvis ; ty alla andra kropps
liga färdigheter, som hafva ett förnuftigt ändamål, grundas på
den pedagogiska gymnastiken, hvilken utgör deras närmaste

samband, och genom denna ytterst på medikal-gymnastiken,
hvilken ordnar lagarna för all mensklig rörelse; ty utan denna
rot saknar den pedagogiska gymnastiken sin korrektiva natur,
hvarförutan den har föga värde, och ingen sammanhållning.

13. Hvarföre fötterna böra vara rätvinkliga i stående grund
ställning. l) De flesta menniskor hafva bland andra fel benä

genhet att gå något inåt med fötterna (den ena eller båda),
högst få eller snarare ingen det motsatta. Denna benägenhet
bör heldre mot- än medverkas. - 2) De flesta deraf härledda

utgångsställningar, d. ä. sådana, hvilka äro mindre enkla än

denna, förlora sin justesse (t. e. utfallet) om de genom förvärf
vad vana i grundställningen utföras, såsom man säger, »med
foten invriden». - 3) i motsats till den statiskt olika gången
(i liksidig triangel) bör den stående ställningen hafva stör1'e

vinkel, motsvarande de yttersta periferiska sidodelarnes, axlar
nas, tvärdimension i förhållande till bröstets djup.

Det kan förefalla såsom en småagtig halsstarrighet att så

omständligt förfäkta den rätvinkliga triangeln, mot den liksidiga.
eller andra reglementariska föreskrifter. Man ser ganska skickliga
fäktare, som föra fotspetsen innåt både i gard och vid

utfallet; men de bedyra högtidligt, att de ej kunna motstå
denna omedvetna vana, utan att inskränka utfallets hastighet.
Man sel' understundom låghalta dansa. ganska flinkt. Öfningens
och vanans stora magt, verkar både till ondt och godt. Ja.
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sådana kunna vid undervisningen de s. k. metoderna (skolorna)
vara, att de slutligen göra den enklaste uppgift fullkomligen
omöjlig, eller åtminstone att de småningom göra. det lätta allt
svårare. Finnes något lättare än att intaga rät fotvinkel ?
Derför må man begynna i den 'rätta bÖ'rjan (och rätta felen i

början) ; derför är ej hvarje regelmässigt och taktmässigt för
farande en sann method.

Så länge man ej följer naturen, skall man evigt vackla
mellan stridiga reglements-föreskrifter. Vid spetsig vinkel skära
fötternas längdlinler livarandra bakom, d. ä. utom kroppens
egen stödyta, hvilket fel yttrar sig vid vändningar. Att följa
naturen är det enda medlet att afbryta den ständiga krets

gången af årligt vexlande lån från olika utländska reglemen
ters föreskrifter. Men med naturen förstås här den allmänna

skönhetslagen, icke individens ovanor, äfven om de skulle till
höra mängden. Gymnastik rätt uppfattad lär att skilja mellan
dessa motsatser. - Alla reglementen upprepa fing'1'arna något
böjda, hvilket är rätt; ty det är ej egentligen föreskriftens
fel, att instruktörerna af bristande gymnastisk insigt följa den

på det afvoga sätt, att handen nästan slutes, i stället för att

niistas: sträckas. Våra bondrekryters af vana och tungt arbete
krökta och stela fingrar, armar, rygg och knän behöfva sna

rare uträtas, ej tvertom, åtminstone händerna; för att uppmju
kas till vapnets ledigare förande. Den iätt födda sydlänningens
händer äro vanligen mindre krokiga än nordens trägna arbe
tares. Antikens odödliga mönster hvarken knyta eller sluta
näfvarna onödigtvis, d. ä. utan någon tydlig afsigt dermed
till handling (eller att uttrycka en affekt), men aldrig till
hvila. - -

.

14. Som vid höger-omvändning både Infanteri-RegI:
och Jägar-Regl, göra ett undantag från den eljest gällande
regeln, att all vändning skall ske på veneter fot, så torde
äfven här tillåtas ett a(vikande från nämnde regel, hvarfär
rotering göres på höger till höger gard! och på venste»
till venster gard! I Exercis-RegI. finnes ju likaledes kom:
mando-ordet: Till höger, (venster) tillbaka?
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15. Hvarför fasar då den käckaste kavallerist vid blotta
tanken på ett uppsprång i sadeln (äfven utan sabel) från hästens

högra sida?
16. Ofningar för båda sidor borde utgöra en grundsats,

som viker blott för nödvändigheten; ty om höger är af för
dom och vana eller ovana öfverordnad venster, så bör gym
nastiken ej förvärra detta fel.

17. Soldaten, liksom befälet, bör ej nekas att någon gång
handla efter egen omtanka; ty det vore att frånkänna solda
ten alla andra egenskaper, än den att endast vara en del af en

stor gemensamhet. Detta är taktikens uppgift sedan årtusenden,
men icke gymnastikens hufvudsak, som tillika åsyftar indivi
dens enskilda utbildning.

18. Man tror således att soldaten ej kan lära något
annat än att troget hålla ledet med framsträckt »till-anfall
gevär,)) utan skilja fötter och utan stöt, det hela en ställning
så oskyldig, att endast fiendens egen dumhet kan ådraga honom

någon skada deraf? - Andra vilja dock, att han utan kropps
uppfostran skall på några dagar vid mötet lära allt, äfven de
svåraste sammansatta rörelser: vändsprång och de längsta
vändutfall med ett tungt vapen, ja med tung packning, tunga
skor och tungt lynne.

19. Fötternas åtskiljande är alldeles nödvändigt för att

med stadga mottaga en angripande fiende. Att till angreppet
fälla bajonetten med samlade fötter är en onaturlighet, som

endast reglementerande exercitiemästare kunnat uttänka, och

endast vanan kan försvara. Knänas böjning i gard, d. ä.

under fäktning, påstås vara onödigt tröttande. Men det är ju
fullkomligt omöjligt att med någon lätthet och säkerhet röra

sig hastigt med styfva knän på ojemn mark med tung pack
ning?

20. En rigtig fäktställning beror af en rigtig gymnastik.
Tyngdens jemna hvilande på båda benen är under öfverlifvets
rörelser egentligen en omöjlighet; ty den flyttas då omärkligt, men

oupphörligt, från det ena till det andra. Följakteligen vexlar
den mindre mellan dessa båda stöd, om det ena mottager en

större del deraf. Om tyngden fördelas lika på båda benen i
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gard, skulle den minsta rättnings-rörelse framåt förflytta den

på det främre benet, om fäktaren är något liflig. Derigenom
bindes den fot, hvilken bör vara rörligast. Men, säger man,

genom att hvila mera på bakre benet förlänges afståndet från
fienden, och äfven utfallet, som fordrar mera tid derigenom.
Emedan vägen är lika lång för båda motståndarna, vore denna

olägenhet ömsesidig; men den undanrödjes så lätt genom rättning
framåt, om man har mod dertill, när spetsen är hvass, För att vara

fienden så nära som möjligt, kan man komma ända till sträck
håll i gard, hvilket är ett farligt läge, men lemnar mera skydd
än att förblifva i utfall, det farligaste läget för fiendens ri

poster.
21. Beqvämligheten finner hvarje ansträngning onaturlig; strid

med blottad spets bringar dock död förrän trötthet. Den sva

gaste varelse gör helst fint-appeller med främre foten, ett tyst
bevis att äfven den beqväme omedvetet stöder mera på den bakre
foten än den främre, såvida han ej är på något sätt missbil
dad. Men hvad är en stöt, 80m träffar, utan att förmå genom
borra? Hvad är en förirrad stöt, 80m ej ens behöfver pareras?
Båda äro åtminstone ett moraliskt nederlag, äfven om en lika

svag motståndare ej vet att ögonblickligen begagna denna
fördel.

22. En rigtig fäktning beror af en rigtig gymnastik. Till
dess uppgift hör att nivellera fördelarna mellan den råa kraften

och den svagares konstfärdighet. En öfverstark kan forcera in

stöten, om motståndaren ej begagnar contraparad, - men man

bör ej möta klumpighet med samma medel, utan läras att pa
rera den undvikande d. M. genom contraparader.

23. Hvarje fäktskola har sina egna ställningar och grund
rörelser, hvarur alla andra härleda. Detta är deras utmär
kande olikheter; men den sanna konsten erkänner inga sko
lor. Naturen ensam innebär enhet. Vi söka ju alla den, men

irra mer eller mindre, hvar och en på sitt olika sätt.

24. Mycken öfning, förenad med naturliga anlag kunna
åstadkomma både ovanlig färdighet och förvånande rörelser.'
Man har försökt och äfven lyckats att med gevär mot en pårusan
de kavallerist göra ett hopp bakåt (framåt eller åt sidan), samtidigt
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med flera andra rörelser: såsom vändning, utfall och stöt med
en hand o. s. v. Men hvilken öfning fordras att samtidigt
göra allt detta med eäkerhe: i stöten? Den som tviflar, försöke

sjelf först på slät mark mot ett dödt eller stiIJastående före
mål (således utan parad), huru många sådana stötar träffa af

tio, utan mycke n föregående öfning af andra rörelser. -- En

pårusande kavallerist är dock vanligen vida mindre farlig, än

han ser ut. En oskicklig kavallerist är då förlorad, om infan
teristen förenar lugn med någon snabbhet.

25. Kaststöt med utfall, synnerligen ur linien, och med
vändutfall framåt med gardställningens bakre fot eller med

vidlyftiga vändsprång (volter) likna lansens rörelser, och for
dra mycken öfning och lång vana, för att göras med träffsä
kerhet. - Återgången i gard är ännu svårare, om fiendens
motrörelser (parad, brisee, slag) slänger geväret åt sidan. Att

hoppa framåt blott några tum, för att jemka afståndet, är

onödigt bråk af en i sig sjelf enkel rörelse. - Till sidan och
i båge göres språng ej hastigare än steg, som äga den fördel,
att de kunna förtydligas, d. ä. från den största långsamhet öfvas

småningom till högsta möjliga hastighet. En helmarsch framåt

(bakre och främre benets flyttning) kan ökas tilllika stor hastighet
som ett verkligt språng. Vändning af 900 göres lättare kring
främre foten, än genom 8prång kring den bakres lodräta axel.
Till ännu större vändningar med gardombyte ökar språnget ej
hastigheten.

26. Liksom volter med gevär måste sönde'l'delas i steg
för en tung drumlig bonde, likaledes fordras mycken öfning
till utfall med gevär.

För dem af befälet, som mycket öfvat sig i utfall med

värja och sabel, är det redan lätt; och det må således blifva
deras ensak att begagna detsamma äfven vid Bajonettfäktning
för egen del. Så är ej förhållandet med tröga bondrekryter,
80m hafva knapp öfningstid. För öfrigt äro utfall uppför en

8luttning vida mindre olägliga.
27. Det tillhör ej den första. allmänna fäktunde'l'visningen

att upptaga alla de olika konstgrepp (tours d'adresse), som ej
lämpa sig för mängdens naturliga anlag eller utvecklingsför-
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måga, utan blott för individuella undantag. De olikaste metho
der kunna ju skryta med skickliga fäktare '; naturen är endast
en oaktadt sin mångfalld.

Bajonettstöt med den främre handen (vänd-utfall framåt).
Denna rörelse är slump på lif och död. Soldaten vågar sitt

gevär, både i anseende till fiendens motrörelser och till terräng.
Går denna rörelse an för en karl, går den an för tio - gäller
den för tio så äfven för hundra o. s. v.; och huru ginge det
med en hel armee, om hela divisionen i ett och samma ögon
blick risquerade sina vapen?

28. Den pedagogiska gymnastiken har vidare gränsor
än den militära. Båda måste sträfva att afskilja det under

lägsna eller onödiga; m en den förra syftar likväl till högsta
möjliga rikedom, den andra deremot till största möjliga begräns
ning af former. Detta gäller alla vapen, i större eller mindre
mon. Af de många hundrade rörelser, som begagnats alltse
dan fäktkonstens uppkomst, äro de flesta mera konstiga än

nödvändiga. Såvida all fäktning till sin ide bör vara sjelf
försvar, måste man till detta ändamål lära icke allt möjligt,
utan endast det som är nödvändigt.

29. Bajonett-reglementet kunde till en del inskränkas;
men att i ett system utesluta några rörelser för korthetens

skull, vore detsamma som att utesluta flera bokstäfver för en

Abcdarlus. - Kan han då lära sig stafva och läsa? *)

*) Utg:s anm. Detta yttrande afser tydligen de granskares
anmärkningar, sam funna Förfis Bajonettfäktnings-reglemente utmär
ka sig blott genom att vara mycket »digert och konstladt», hvilket
omdöme i Krigsvetenskaps-akademiens Tidskrift sednare biträddes
af namnteckningarna F. A. v. Mentze'l' och v., den sednare förfat
tare af kapitlen IX-X i det sedan 1848 gällande Exercis
reglemente, hvilka tvänne utdrag af L:s reglemente ej äro klander
fria. - Om denna fråga yttras annorstädes: »För att ej missförstås
af okunniga instruktörer måste i början rörelsernas beskrifning
stundom göras längre, än man önskar. Om bajonett-reglementet är
det första i sitt slag, sam sökt hastighet och kraft genom samlingo
och enkelhet i rörelserna, så hardet löst den svåraste och vigti
gaste uppgiften; det har då funnit na turen; och då skall denna
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30. Just deraf att soldaten vid en trängsel alltid bru
kar gevärs-stocken, bevisas nödvändigheten att lära honom rätt

angripa med kolfven. - Man invänder: vara bättre skyddad,
ju längre man framförer geväret i garden m. m.; men derige
nom försvagas både stöt och afböjning, ju mera man onödigt-

nyckel till reglementariska eammandraq, oaktadt sin längd, alltid
förblifva en läsvärd afhandling af tvåhandsvapnets både rika och
enkla utvägar. som så länge betviflades, t. o, m. för enskild strid
(Jfr, Krigsvet.-akad:s Tidskrift ännu 1845), att de funnas, sam ansett

bajonettfäktning vara svårare att lära grundligt än sjelfva värj
föringen, och derför alldeles förkastat den. Detta hårda omdöme
var sannare, så länge man i brist af samling lät nybörjare onödigt
vis göra vidlyftiga rörelser, såsom att i stötar börjn med gevärets
bakåtryckning så långt sam möjligt, att ej blott i afböjning, utan
äfven i sjelfva utgångsställningen (garden), onödigtvis nflägsna vap
net från kroppen, att hvila mera och oftare på främre benet med
ett så tungt och långt vapen; utom längre kaststötar antingen med »vänd
utfall» framåt af 1800 roterande på utgångs-ställningens (gardens)främ
re fot, så att stötens slutmoment är ett primutfall. såsom värjans, eller
med »vändsprång,» m. fl. ganska svåra rörelser, hvars synnerliga
gagnelighet ännu är omtvistad, t. o. m. för den utbildade mång
åriga fäktaren.» Soldatundervisningen är åtminstonen ej »för lång»;
derför anföres den här bland L:s samlade shifter. Kunna dess
utom enklare rumförändringar tänkas än i Reglementets Kap. 1
Art. 1? Kan ett enklare angrepp tänkas än den raka högstöten ?
Kan den inledas enklare än genom de afdelningar, sam Reglementet
anför? Kan en enklare afböjning uttänkas, än de båda första i Reg
lementet? Kan en enklare spetsflyttning tänkas än mom. 186? Hal'
oaktadt all skrift derom, någon enda af dessa första grundrörelser
(Jfr teckningarna, som äro små, men i allmänhet tillförlitliga) ännu
blifvit i minsta, mohn mera förenklad, än den redan var i Regle
mentet? Äfven om dettas sednare afdelning, afsedd endast föl' bättre

anlag och längre öfning, är för lång, och stundom otydlig af
motsatt fel; kan likväl någon enda af deri beskrifna rörelser med
skäl uteslutas. för vinnande af någon större konstfärdighet i den
enskilda stridens mångfaldiga vexlingar på olika »terräng. och mot
nutidens olika handvapen? Likväl intages ingendera af de båda
Reglementerna bland dessa samlade skrifter; emedan våra lagar ej
tillförsäkra förläggaren oqvald besittning af dylika böcker. ,...l\föjIi
gen skola de dock med anmärkningar efter handskriften framdeles
ånyo omtryckas, om utg. finner tid och lägenhet dertill, nämligen
4:de upplagan af Gymn.-Regl. och 3:dje af Baj.-Regl. -
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vis skiljer vapnets tyngdpunkt från kroppens. - Skyddet bör
sökas i läget ej i afståndet; ty ju närmare, desto mera undan

skjutas (?) vapnet genom en lika stor siderörelse i afböjningen. Ju

längre gardafstånd, desto större måste både afböjningen o. a.

rörelser göras åt sidan. - Lagom (hvarken för mycket eller
för litet) är allt afstånd, som passar att nedgöra fienden; så
ledes är förkortadt afstånd äfven lagom.

31. Gevärets häfstång blifver förlängd ända från nedre
bandet till det runda af stocken, om man, såsom i andra skolor,
gör främre handen till styrhand och den bortersta till pivot.
Detta är äfven skillnaden mellan den franska bajonettfäktnin
gen och vår; ty Fransosen, som har någorlunda vår gard, men

gör alla sina parader med pipan utåt vänd, måste äfven hafva
främre handen till styrhand, således bilda tvenne häfstänger på
samma gång, dessutom brukar äfven Fransmannen och Tysken
utfall, lika de öfrige, hvilket vi förkastat.

32. Det är ej underligt att mången ännu anser fäktnin

gen vara för 8vår att lära soldaten, såsom annan exercis, då
man ej till en början vill nöja sig med de inskränkta rörelser,
sorn jag föreslagit. Bristande samling (concentration) försvårar
både undervisning och tillämpning. Så länge man yrkar, att

geväret skall hållas aflägsnadt från kroppen, ökar man utan

nödvändighet svårigheterna; blott för att göra såsom utlännin

gen. Fäktning med nära vågräta rörelser är åtminstone ganska
lätt att lära, och aldramest de på helt gevärs-afstånd, hvilka

knappast äro svårare än andra hand!J'l'epp, hvaraf många till
intet gagna.

33. Till tvåhands-vapnets förande fordras mera styrka och

uthållighet, men mindre gymnastisk utbildning än till andra

vapen. Rätt ledd i allmänhet, och inledd med några dagars
gymnastik, kan den läras af den dummaste bonde, om den be

frias från konstlade meihoders inverkan, och återföres till dess
enklaste och nödvändigaste grundformer.

�4. En förenklad handgevärs-exercis bör dock grunda 'sig
såväl på kroppens orubbliga daning, men dessutom på gevä-
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rets konstruktion, och blir således troligen ständigt underkastad
smärre förändringar. -

35. Vid ledig marsch är hviladt gevär på axeln det enda

förnnftiga sätt att bara vapnet, och hastig öfvergång derifrån
till gard är lätt. - Någon gymnastik, språng och fäktning o.

a. rörelser med gevär kunde bidraga att göra vårt fotfolk lät
tare. -

36. Effaceringen är ej ett inbilladt behof Den gifver
stadga (concentration) och derigenom justesse åt stöten; men

föga tjenar den om endast kast-stötar begagnas, med framryck
ning af bakre axeln och främre handens lossande, ehuru detta

slags kast-stötar äro enklare än kast-stötar med främre han
den (vändutfall framåt medelst bakre fotens framflyttning).

37. Rättnings-marschernas ändamål är att jemka de fel,
80m under contra-fäktningen uppstå, antingen i a/ståndet, då
de göras framåt (bakåt), för att rätta detta; eller i /äktplanet,
då de göras åt sidan, för att åter komma i linien. De äroi der
för helt korta, bero af rubbningens storlek, men öfverstiga ej
en half fotlängd. De göra fäktningen ledigare, men böra ej
onödigtvis anlitas för hvarje stöt, ej heller bakåt för hvarje
parad. - Om båda fäktarne äro skickliga, så behöfvas dessa

jemkningar mera sällan, och behöfva ej vara stora. - Mång
dubblade rättnings-marschers förnämsta ändamål är endast, att

öfva färdigheten att hastigt förflytta sig mindre afstånd. - -

38. Halfpassadens minimum är blott intill den fasta

foten, dess maximum, mindre bestämdt, beror af den tillökning,
som erforderlig concentration medgifver. - .A.tt göra passad
marscher bakåt, i stället för att med vapnet afböja fiendens
stötar (hugg), kan vara lika nödvändigt, som att »heldre fly än

illa fäkta», men tillhör ej väsendtligen fäktundervisningen.
Allramest med de lätta vapnen måste man hos lärjungen stäfja
denna benägenhet, att vid hvarje parad göra haltpassad bakåt,
som så lätt blir en oöfvervinnelig vana, att den hindrar alla

framsteg i färdigheten att, parera. Intet öfvar denna färdighet
mer än, att stå fast på stället, eller att gå framåt.

39. Reglor: Till bildande af största möjliga förmåga att

föra värja måste iakttagas: Läraren tillåte ingen att roa Big med
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vapnet; denne nedrifver då på en stund, hvad gymnasten upp
byggt med lång möda. - Elever må fäkta inbördes endast för
att öfva. hvad de lärt, icke för att leka med en färdighet, som

de aldrig få, om de mera afse glädjen att stöta och parera en

lika oöfvad kamrats felaktiga stötar. Rättandet af de fel, som

derigenom uppstå, orsaka både lärare och lärling mångdubbladt
besvär. - Sansad men orubblig stränghet är derför oundvik

lig, om dessa vapenöfningar skola blifva eleven till gagn.
D eras rörelser emot hvarandra måste först ske långsamt, ända
till dess att läraren finner skäl att gå vidare. - Läraren äger
att öka rörelsernas hastighet, småningom till de kortaste tempo
med fullkomligt i akttagande af de lagar, som han angifvit för

kroppens och vapnets förhållande till hvarandra. - När con

tra fäktningen skall begynna, öfvar läraren hvarje lärling sjelf
i enkla stötar, parader och efterstötar, stundom vexelvis by
tand,e utfall med honom. Sedan ställas eleverna man mot

man parvis eller i tvenne led, och utföra efter lärarens komman
do (l:sta, 2:dra led •.. ) stötar och parader, på stället,
under marsch, med passader. När detta är tillräckligt uppre
padt, öfvar läraren de skickligaste eleverna i flerfaldigt sam

mansatta stötar, afböjningar - -

40. H andparader böra ej öfvas på bekostnad afböjningar
med vapnet, aldraminst för mindre färdiga. Deras användning
kan börja amtidigt med rörelser ur linien.

41. En i afpassad tid rätt utförd sträckstöt (tempo-stöt)
kan ej pareras, emedan den första angriparen då redan förlo
rat både tiden (tempo) och rummet (räta linien). Vidare Bajo
nettfäktnings-Reglementet mom. 363.

42. Det gifves ännu en olikhet mellan försvar och an

grepp. Fäktaren bör lära sig bemöta både naturalistens och
skolfäktarens onaturligaste angrepp och tours d'adresse; men

han bör icke härma deras onaturligheter. - Man har förenat
kast-stöt med vändutfall. - För den, som får kort öfning,
kunna dessa rörelser ej tjena till annat, än att lära afböja
��

.

43. Medfödd styrka, hastighet, ihärdighet och mycken
öfning kunna dölja eller öfvervinna den sämsta methods fel,
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men bevisa ej ensamt att man bör med sabel sträcka armen,

lyfta banden till ögonens höjd eller mer, sänka spetsen, fram
luta öfverlifvet, såsom de skickligaste utländska raplerfäktare.
Detta fordrar att närmare undersökas - -

44. Hvarje rätt utfördt och hastigt hugg är lika farligt;
ty primens större kraft nedåt uppväges af den större vådan att

förhugga sig (för långt) nedåt, om fienden skickligt undviker
och framrusar. Likaså är hvarje rigtig afböjning lika god för

den, som förmår att rätt utföra den; hög-terz mot prim afser

ju blott att, med undgående af denna, i nästa ögonblick så

mycket fortare kunna betala med liggande qvart, Ty sker

primen fullkomligt lodrätt så behöfves knappt paraden, om

kroppen kastas tillräckligt hastigt ur linien genom hög-ter
zen. - Men för våra rekryters korta öfningstid passa blott de
enklaste elementära rörelserna; icke så de lodräta huggen uppåt,
o. a. konstigare hugg, afböjningar, finter.

45. Concentrationen beror af ställningens rigtighet, till
sam ling och besparing af krafter d. ä. till bevarande af rörelsens
rätta form enligt dess naturlag. Derför bör rörelsernas omfång
inskränkas. Det är sannt att stora rörelser kunna förvilla och

skrämma en ovan motståndare; men en skicklig fiende begag
nar sig deraf till sin angripares undergång. Det är således bå
de onödigt och skadligt att vilja stegra den medfödda benägen
heten hos en tung soldat, att göra vidlyftiga rörelser, eller hos
en svag stackare, som ej förmår att inskränka sina obestämda
rörelser.

46. Den enklare gymnastikens gränso'l' äro af tvenne

slag, antingen 1) ofrivilliga gränsor, bestämda af ledens eller

yttre krafters motstånd, 2) frivilliga gränsor, efter kroppens
behof bestämds af de enklaste mathematiska begrepp såsom
räta linier, lodräta eller vågräta, de enklaste kroklinier, räta

och halfr�ta vinklar o. s. v., eller af mått efter kroppens egna
delar, såsom manshöjd axel-höjd, höft-höjd, fotlängd. hands-

L�ng. Ill. 50
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bredd o. 8. v. - dock utan att tvinga naturen. Derigenom
förenklas de individuella vexlingarnas sammanjemkning. -

Hvarje naturlig rörelse, hvars gränser ej på detta sätt kunna

bestämmas, blir derigenom 8vå'l', ej blott att utföra med bestämd.

sanning, utan äfven ännu mera att besk'l'ifva kort och enkelt,
samt att teckna sannt. Af alla rörelser på stället äro derför
de ästetielea svårast att för andra beskrifva eller teckna.
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