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itormächtige Wonung/
Allernädigste Hem.

högt och härligit som det är at Eder Kongl. 
med all Nädig Försorg ok ftöW Mö- 

allenast igenom Kloore/ Förstktige ok 
mogne Rädh sitt Konungaryke således styrer 

och styrcker/ at det samma nu igenom Gudz Wälsig- 
nclse uti desi Kongl. Armar/ ok under desi höga Hägn 
ok Beskydd lyka som hwylar och fägnar sig äth alle
handa trygg-ok hugnelig Wältrefnad ; Utan ok att 
Eder Kongl. May:" sädant alt nu mehra med Siver- 
detsä stadfästat/ idet Eder Kongl. May:"till 
Rijkets Gagn ok Säkerhet en sä fast / anffenlig ok 
wal inrättad Krigzmakt anlagt hastver/ at Stveriges 
Fiender ok Owänner / dar öftvcr icke allenast alldrig 
nogsampt sig kunna förundra; lltan ok sädane af hö-

(a)r ga



ga Himmelen wälsignade Rädflags fortgäng med 
Bäfwan äskoda mäste.

Sä tillbörligit ok stiäligt är det ok at alla Eders 
May? Underläkare med diupesta Wyrdnat ok un- 
derdänigste Tacksamhet sädant alt ihugkomma ok al- 
ttzd för Ögonen hastva/ jä at de däremoot bäde Lyf/ 
Lestverne / Möda ok all ting till Eders Kongl. May:, 
Tienst ok den allmenne Nyttas beftämiande osparde 
hälla. Hwarföre ok tvid ett ftylbigt betraktande af alt 
detta har ok ibland alla andra iag min underdänigste 
Mkt ey bort tilbaka Mtia/ wid det som mitt ringa 
tvilkohr mig tillätit at ästadkomma; Ok därföre t diu
pesta underdånighet mig understätt denne 8.»- af 
Avclig Oftttng/ Eders Kongl. May? Fötter at under
kasta; Hwarutr iag enkannerligen handlat om

ok alt hivad som egcntelrgast iag där titt höra 
funnit. -

Mernädigste Herre/iag tillstår wäk ok bekänner at 
ett sä ringa mitt Arbete intet har det Wärde hos sig/ 
som kan förtiena at en sä stor Konung mä wilia kasta 
rögonen där pä; Dock emedan iag nu som altyd tillfö- 
renne med underdänigst wyrdnat förtröstar mig päE- 
ders May? Näv ok iNilrhet/ hafwer iagh detta oför- 
ftrackt wägat; Ok därjempte högeligen mig beftistat/ ^ 
härigenom pä det Swcnfla Tungomählet kunna be- 
kiena alla dem som denna wetstapm ästunda lära/bru-

kande-



; med kändes bar wid den kortaste ok enfaldigste wägen / pä 
det Läsaren sä mycket större Lust af desi Lätthet till en 

Eders sädan förnäm ok nyttig Konst fatta mätte.
)k un- Min högste önflan har warit/ Allernädigste Ko

ok al- nung/at min Förmägo hade kunnat sivara emot min 
x Lqf/ Hug ok Astunvan / sä hade iag ok denne delen af Wtt
May:, Arbete / med större Amnighet sä tväl af flera här till
-sparde hörige Stycken som ok afrytningar gärna förbättra ok
e af alt föröka tvelat: Men nu biuder ok befaller mig min Lä-
änigsie genhet denne gängen Har wid at läta beroo/ ok det öf-
t ringa xiga upfkiuta ok spara till en onfleliqareM/ dä iag i-
ce i diu- genom Gudz Näd ok Eders Kongl. May:« allernädig-
^ af ste befordran nägot anseenligare förmodar härutinnan

i under- at uträtta/ok till ett allmcnt nyttiande uti Lmsttkom-
! ma läta/ underdänigst i medler tyd bönfallandes/ det
ill höra täktes Eder Kongl, May." mitt / sä här wid / som de 

andre delarne af denne Adelige Ofninq/ fattade upiät 
Mner at ok wälmening/med Kongl.Mde/ Mildhtt/Häqn ok
hos sig/ Förstvar läta ansedt ok hugnat warda; Effter som iag
lia kasta < i denne Werlden intet högre önffar/ an med Sinne/ 
id tillfo- Hug / Kraffter/ Mod ok Blod wysa Det iag är ok i dö-
igpaE- den förblifwer
tia oför-
scsiijtat/ 
nna be-

'du

kandes UnderdäriigsteUndersätare



jHuruwäl man uthi wärt Fäderneslandh aff Trycket tcke haar 
zseot nägon wara utgängen/ lykwal kan Lasaren fag-
'na sig der aff at aff wär Swensta E»»» äro mänga hoga och 

förnähma Herrar förurhan otålige andre/ dhe sigh märckeligen pä denna 
Wettstap stagit haswa/sa at iag wck twifia om ock i andre Land af sam
ma ffulle finnas fiere/ de sig utom deras Fadernes Land har pa
icke allenast lagdt och reest/ utan och innom defi Grantzor /med samma 
förnähme och högtstattade 5^,-, förnögt sigh/ och mänge andra. Jag 
hafwer therföre kärteligast här med welat gifwa Lasaren nägre allenast 
wrd Handen/ som samma Wettenffap icke allenast uthe och rnne 

, men besynnerligen fremmande /»s/e-tt-rer warckelrgen dher medy
Hans Greffl. e/<rL Kongl. Rad/ Falt Marstalck

och 6ottver-rett»' uthi Riga / har sig marckeligen har pä wmn- 
lagt/ ja och sa mycket ther uthi framstijget / att han kärt for detz Dody 
uti under sin Lvr^L-ti- latt kunnig gwra ett särdeles Maneer ast 
xosk'/kc-r?o»/som sees aff Sä at alla Swenffe bora högeligen
beklaga samma Herres hastiga Franfälle / och det sa Mycket mehra som 
Let ffedde uthi hans bästa Hlder/ hg han war som starckast at tima sitt 
Föoernes Land/ ja äfwen dä han war begrepen uthi sa mange stoore 
och anseenlige Warck/angaende Forr^e<rtto,r,med hwad som till Krygz 
uthföranoe länder/ dhem han till Sweriges bästa samblade/och arna- 
de wed dhefi Hemkomst uthga lata ; Om hwilket alt iagh Lasaren sa 
mycket mehra försäkra kan / som Jag da äfwen sielff war hoos den Sa
lige Herren/och wiste sa mycket meera aff defi oe/mrer» som han m:g 
dem till ist/orm-tton en och annan tijdh comwttmcc^de / effrer iag hade 
den Lyckan at wara hans första Frende. ^ °

Ock ehuru Döden alla älffare aff Krggzwasende och detz man
aa Wettenffaper en märckeligh affsaknadt genom dhefi Franfalle gwrdt 
hafwer/ lijkwäl mä Läsaren intet lijtet glaoias/ i det den Högste haar 
otz ännu medh en öfwermättan och aff sädana Saker mycket Nampn- 
kunnig Man wählsignadt / som är dhen Hogwahlborne Herres Crrk 
Dahlberg /Frijherre/ och uchr Jonnopmg.



icke haar 
^ren fäg- 
)öga och 
sä denna 
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Nampn- 
)erre/ Erik

Lwatz

Hwad denna Herren^ifran fin Vngdom alt in till dhenna ^mnb i 
KrM under wara iswen,7a store och framledne Konungar, men be
synnerligast uthi dhe stora denna wär Memädiaste ^onuna 
i Wa Krtzget honom omfortrodt, jamwählj i Fredz tijder astrdt / ull^ 
rättar och bevrifwit, dhet ffattar iagh min P-nnadennaqänqenal 
för swagh att beffrifwa/ emedan iagh sä aff Hisiorierne, som Förfah- 
renheettn finner dhefi Myckenheet wara alt förstoor/och Kr dbefi koaa 
Warde, der lik fordras en särdeles tijdh. > dI> vS

Enteligm alle Swenffe Barn medh heela Fädernes Landet lä-
- a-—- « E»«

Dhefi älhMige Maneer angäende dhem iaal, böm-e
skattar / an alt hwad, iagh der i förfahret haswer, emedan iaah bekun- 
mt dher uth, dhen rakteste Warckan och Nytta , bM-nde aff styre- 
kia, ^ariamheet/.mattelig Befattning , stm nägon »änfin 
dher aff wanta matte; Haar iagh intet underfiädt migh dher aff
Wärck K stg" alL °° '"l°'a / --»-dan dhet ett

Wa hafwe ock ännu. här i Rfiket dhen Edle och Wälborne 
Herre Abraham Chronhiott/Osmerste affCronebergz Regemente tillFoot, 
han hmwer uth, manga Gr r Tvfland mänga stora och»,,-

Warck/ sa at han therfore ar ofwermättan aff alle Swenffe 
att «st>m-». särdeles sasom han och uthan denna Wettffapen haswer
RidE/man anstar ^örfahrenheet uthi alt hwad stm en ädel

vE»t Swartermester Leutnantm och Cammar-Herren boos 
§°^^V' .H^Heet,Printz, CARL, lhen Edle och WÄHorne Her
re- Herr c-r/ia-L»- larer och icke liM wara bekant,särdelä e. medan Hans Kongl.. May-stct behagat at bruka Lm tin 
stoora Warck har i Swerige/ ( stm särdeles att aff Kry
sta Begynnelsen anlägga CAMS-Crona; Han hafw« och aff a ^o- ^ssillise fin. maneer aff s h^Z

A buus fatt / at iagh intet högre Lnffar, än ha» i 
bMkens ' Dagzliuset komma Förd t n^ '^ld / han aff Kvngl. Mayestet
>.« nådige Warde hålles, at han bemelte HanS Kongk. Höghet j



„ ^ alle andre Saker/ med störst»
mänga andra hafft dm Lyckan, 

!mdran allar^an att see den unge Herren och war ^di^ MiÄom KanM uchi stake Saker. >/haswer och till 
at '> >tacka bemeite Herr »-«->> för mänga wackm Saker som han mig en 2d och och" lä at det nästan mgm ^ aff dmnr
AdeÄ Mg är/hwar mhj iag icke nagot der aff t.ll Lasarms Nyt-
ka '"^^Engeland är för tijden en Swenst Man / född i Stock- 
hslm/widh Nampn Becman/Riddare och 6 dar jam-
mattädes/som iag weet hwad ?onrFe-rttEett angar/svruthan manga an- Ä ttora böra öswermattan mycket stattas / och bejynnerlrgen
aff alle Swenste älffas/ at han uthi sä stoort Konungarrjke / der alla 
Kanster och Wettstaper lijka som altijd blamstras och. dagelrgm Mg- 
na^/ sättovrt Növe aff sm Person stadze fsrstaffa kan. , .

^naebrecht Otto/ O-ptten aff ^or-rrstcarro»^, den aff Kongl. May:L 
MernÄst är färordnat der uthi at under dhetz Lns-s»^-
M Ä HMer dch inga ringa Proofwyst fa som ar an-

e^aker / bwiiken thchuchan öswermattan at^F-E-
^ KstsEerliae Kundffav han uti haswer/i det hanor detz wpcket bchnn^ omkring/sa ock i Franck-
tor wanZa Ahr he^^^ Warck as u-,
och Mest hwÄ^ har öfwetkommit/ sä at iag det samma esomofftast med
^?L^OTan Nc-r---- Höge ech Fornähme Herrar-L
M-ön-^er Lasaron huru högt de roriisic-r--»-.» oH sttzke tmg wardsra. ha^ .MEM E»n yaru ) »»Ma-, förmodandes at han aff

emedan allo°/.«/-,«
^^T w?Erä^ LäsaEmat kan afalla ^-.--7" som hand-
-a omÄ»--uthwäljier den FraMM-^W .

sardt det bästa ttll at ratt ^'d,st5ers, Hwanlt ragy
Man / w,dh Nampn

^ mia ätikillige söriitan hwad iag utt hans 7»-
-t-»,.« har sunnit/hwilket warck börsanneriig mycket warderas-

/
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Allmenne Reglor angaende -n rätt Kastning; beskaffenhet r
Nägra Matt som brukas eil Fästningar z
Dlatdelaen^^ 4
ÄthMige Nampn pa de Saker som höra til Fästningens

och 4
-iampnm pa Swensta/Lpsta/Hallmssa'Franfösta och

Latin af alla Fästningars delar L/E och 6
Hmu man sta?alla alt A 9 ack rz

huru the göras 17
Huru Wallgängen och Grafkven giöres ,8
Huru förtäckte Wägen och giöres 18
At giöra Gatorna och Gewär Ruwmm . »8

Halsmanar sammaledes ,9
at giöra rs

sammaledes 20
at giöra , rr

FEr/L eller Munckwössor y ' 21
Hornwärch at giöra Lr
Kronwärck at giöra rr
Krönt Kronwärck at giöra rz

at anlaggia rtz
Iat laggia en Fästning; Ristning 24
Pa Fältet at utstaka en Fästning 26

efter allahanda och 26
Nampnenpa ava delar af den Fästningen 27
Dm Portar Z7

b - Dm
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F)wad delyderL^r-ZLDm ^v«a vch Wr-K ,
Dm aMtterm
ÄMMe WLrckryS

Ryttare och Harsat

en P^tz

Dun» LöMgraswm öpmS 
Dm uprä«im«
Dm ^ eller r-7-^
Om VchamvärckmS
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)
I
Z

4 
^5
5

»5

>6
57
>7
57
58 
53
59 
59-
59
60 
6r 
Lr 
6? 
6Z 
65 
65 

ttM

Register
Huru man den tarm Graftven 
Lm mata Grafwar
Redskapen ti! och hwad der wid är ak märckia 
Huru en Storm anredrs uti en 
Lm en 6'^^/ Storm
Huru man flg pa s^^och bemektigar sig§^/E 
Fölia athstillige

Os/-k
§s^/«/s 65 eWr
«rMs« örsvr»/ /^-'///sr-eris^ 65 Mer 
O^»/e/ L/rc/e 
k-e/^s
Le«^/ c^kr^o/vLk

En Spansk Z^/L
maner ML 

L-r^s« L ML
7/s^r L M7--/6/ r^/L
FreitagS maneer
Riesensteins maneer ML
BrugSdyrff von Skört ML
^5»-;. är utkommen ^670 och är Gref cL« 7-/L maneer»
Scheners maneer -SZ4.
Ett Engelffe maner ML 

maneer -^L 
s/s«siM maneer ML 

maneer ML 
Borgdorffs maneer ML

maneer i^,L Hr

6S
7s
7a

68

7»
72;
7-
7r
7-
72
7-
6§
65
6§
65
66



> " Register.
manett ^

SlorffS maneer '««- 
r-r,»« maneer
rke«/>^ »lcmttk 

maneer
Heivmans manecr
Ett nvtt maneer t« dragek aff ^ E

OM-e /eoch ä/s/^7
Fölier ^?-^er pä samma id^ew».

— Den Första Delen.
L^i. SmmanvWMena flgaff^ *"er

L7^- r. 0M
0ÄK Z. 0M ^ Oe/L^e s ^ . .
<7^. 4, om Sijdokna
<7^. 5. 0M O^/FS^^^

6. om n^f^s»
L-^'. ^omeÄ^e^r- > ^csve/^ eller n-, -ie/e- cs/-r/E 

c?^, 9. om
L7^ K>. om Le/^e/ sch ?/-ree^
<7^ //. om

^ rr. 0M ^ , .
L7--K iZ. 0M
«7^ ,4. om Grafrcm 
c?^. 15. om 
<7^/?. i6. om 
L7^. 7 0M ^-r^-e 
LÄK -3 . 0M



RegLflee.
ly. öm Pottas och Bakyortar 

L^>. 20. om '
Dm Andm Delen."

1. Om Vchanwärekens
c?-/, r. Huru langt Vtanwärckm böra waraMda itran 

' flelfwa Plagen
L7^. Z. 0M ?
L^>. 4. 0M 
6^. 5. 0M
c>/. 6. om Hornwärck 
c^/>. 7. om Kronwärck / .
<7-/. 8. om och ÄeaMärMs WW^

y. om Graftven af Vtanwärcket 
^ is. om Bryggor och Hwalff

^ ^ Den Tredre Delm.
Huru flelfiva Plagen hygges/ Vttzanwärcken sä wäl 

stora som den lilla
r. Huruden stora gröx^
2. Huru den medelmåttiga giHrs

^ z. Huru den lilla grörS
e/> 4. Om ^

5. Dm dm laga Plagen 
c'--/', 6. Om Stryklimens förlangrung 
o?. 7. Om den höga Klygeln eller 

8. Om eller dm laga
9» Dm
lv. Om o

<7^. n. Om 
6^. 12. Om

15. Om Graftven 
-4» Dm

rzr 
-34

'57

14c) 
141 
I4Z 
-45 
-48 
-54 
-55 
,56
-57

162
r6r
-6z
164
-64
-65
r66
167 
-67
168 
,68 
168

170
O/?



Regisier.

N LÄ ««»» «
c-», rr. Sm de HaMana»
c«r> rz.Om LlLE " K»-«
e</>. ro. ^M> „ ^ pä Spttzm aff ö^<«»N » A L.»»«-»»

-->,« rr >ÖM den sörkäkkla Äläägen c>/>. ;r. »m , ^ ^erde Delen.
Hm k^F^sr-».

O», i. om
O-, r. om Flyglarna
c«/. z. om «e^,/«» aff orE» ^ ,
8 ^ E -""l^ .-»>-» «» ""

Km den ^sr,//crr-/s--
r sm eliee!XeAldk ^ ./,
r. Händelse som flier nki den

»7<»
»76
»71
,71
17,
»7»
,7L
»75
*75
174
'75
'77
'77
»73

'79
'79
iZa
»Zs

iFS
»8»

»8r
»9Z
»85
»84

»85
>86
»86
Lm



Dm Sittte Delen.
Dm ast K97

Dthtydnmg pä nägm Fransöfke 7"erme5 och Ord.
Med den lilla obeständiga Sttyklinian/ Mande

Flygel
K-eLe«Q- Teu med stora beständiga Stryklinien /.7». stry

kande Flygel 
Ryggmuren 
Flygel eller Winge 

Bröstning
ett indragit 

Förwall.
eller Kista/ Biörnkista 

Bögning eller 
Bakporr 

Wallgäng. 
eller Sltttning 

Bredden aff en 
Äm sneda bredden.

meer befästigak»
Sträspelare 

L-/E Insnitk.
Winkel

Laga
-ie //§«e /e Förlängningen ast Stryklinken ch 

l- r brättet aff '
7>4/> sick k/^. Grundtekningen af 

M?-e e--Me, Wara msedder eller instrnken tttt Wärcken.
^errE



W

Vchchdning pä NaM 
/«§F/M- kaak dragning aff s^ree«»,

7,^L e-r« </r/a c--«rri»r, bruka Är-»Hr>r»r. 
x/ca»/>r, Slutmng eller aMaitt 
Lr<r«» iBögd.
L»»e/rer, sma kq «--v^L»rr.

m Munk med en Iordwall »man

«r»rrr»r, Inmättes eller inlöpande Winkel. X,
Den liva indragnmen.

: Britiste everbedning der Stycken sta pa. 
en stump

Mord kistor /
^snfnitter.

Indragen
Skepp-brygga, 

en listen

o^^L-rr-E, Goiiste O^^.dek som är
^ byggt effk-r dek aambla maneret med Reflor / soms «^»e

i Ls»</r», Tomkyrckian i Lund och Vpsala/ tt<>
L/^/s--/ck--, förblinda. 
c^rr««e, hindersam Stämpling.

emevan bestryka.
Iordwall. ,

?,/e eie Kettel i
<-r'ar/»e, Täckt med SpeH tzwalsf. ,

/«iL s-^Er. Jägare Hakar/ eller swara Döffer som Mr» 
glatt Lod» §E

x



Aranststa öch Ard.
Bejkiuta med Mörsare.

Ke/Me, En affskuren
Förgraf/ Grafför 

grunda Miner.
sma Wärck om Förstäderne. 

starma med Stegar, 
affsnitt.

ve«-/E/ en Halfmane med Läng ellerHorn-
wärck 

EsÄ, Ttzke
' Linne, dmmme.
O^/, Skada

Mygga med Slagbomar och 
En stoor Skantz.

Hrgor/ Fallgitter.
Lrger.

Brukas i Skormer.
Wapenplatz/ Gewär PlaH. 

enkla bemantlingar 
/e/ Fly^l Smldrer / när Hom eller Krom
wärck hafwa langa Ilyglar/giöres pä dem Skuldror eller 
Strijker.

rund Wäa. 
lägKortin.

Böyning.
Brutet Hornwärck. 

sma Skantzar.
^ angrtzpa mitt fram pä

^ ^/L pa dch Länd eller Rygg.

e Lryck.



Tryck-Fehl.
sEma 7-m.läS min första n--» ?. 4. ifrän mc?. läs

jftän Sichtlmian/läSSkrykllman. ? 6. Skrek»-
man/läs Skrykliman. 6. ?-r^»re, las cc-rsE. />. 7.
E winckeln/M Sttykwmckcln. ?. -e drar man ^chÄ.um.
läs Skrykliman- mäcker / läs mircker, />. 6. vcrM/läS 
dm qiör?/>. rr. gioms bör/bcgynes /----»c./.- -Mnmäreken/ver 
MeSoch.ngcnnyRav.? r;. emellan Kelama och pa / stal sta 
«7-«a. - r? Sichcknian/lLS Skryklinien. 5 ry- Kullame />äS 
Kelarna. ?. aäve/ läS bäre. ?. star/ läS sta. />. Z4- Killar
na / läs Kelame ?, ??. Lrken / läs Sttandea />. 4-. 
läS/>. «. Santzer/läs Skanser. ? arr/ las ai. 

aL. 0ese»/ks»e«>bör fia/««S«r«ee'----xarr-»«. />. 48. ellcr/läS

>

allerhögfi. />. zO.aff/flrykeS uth. />. 51. ?- 5b.näzldclar/
läs fördelar. 60. under LLtel aff Ävelig Ofmug sirpkes uth.
-72. s.s. läs ick s. L7. 72- en beglätte/ läs den hegiärte.
7^Sicht!mLan/läsStryklmean /». ^.läs^Z är galet 
men 5aSeS nu denna Ordningen som äx satt rffttr ?r. aff hochs/ 
läs afböffr.?. 65. cffttr 7^ hwalfwa/ läs halswa./'. 65. om
kring/ läsf. 66. effttr./». 7^ anttnger / las antingen/
-. 70. /tz Z.M ^ I. ?.7o läs
K 7^. säder/ las säger. /> 7?. tager/ läs säger. ?. 7-. den ficrde 
stauren/läs /vs ^ />-7Z. den femte figuren r. Lastan läs /n. F.
?. 74./F-6.r. Lafl.läs^. /> 7- /tz 5. Tafl r. läs 
5. - 7/. ven 7. figuren uti andra Lafian/läs /vs. 7 ?. 75 /tz 5» r 
Latt.läS/vs.5. s.7^2.Tafl.-tz. ^.läs^s. />.77.laflan/lästafiati 
2. Last. Y./e. läs M,.-,. ?. 7-r 2. Lafl. /tz. /». läs ro./>.7s. 
-» Lafl:läs /V-. 9»/' 7^. Lafi.-tz 7. läs io. 5.7<e.

c
R si

-
"
r

tc
!c

U. 7-.
lö
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W



läs
kli-
7.im.

läS
der
siä
läS
lar--, l
^/>
ar.
läS
lar/
» ^
- ?> i

chs/ '
om-
zm/

erve
.5.! 

/Vs.
5» r 

>stan 
'.7^. 

7-k. 
-las 
läs 

-nev. 
'./r.

?. Hörnwärck/ läs HomWärck. ?. Dockhest / läs klocka. 
? 90. -tz. r6. 4. Tast- las /vs. ^ med Ryttare/käö

?. läs /v-. ^7. ?^. om liter/ läs och lytet. ?. ^
den zo figuren läs /v-. zo. ?. rn. Sagar/läs Bagar. ?. n7. cn- 
ttt/ läs intet. ?. "-f. optäckra/ las optäcker. ?. irv. r. läs 
/Vsi H- IH» fliuta det/ läs dit. ?. r^b. läs

?. v7, om Halfmanar med Hornwärck/ läs Hall
manar /e«4,7/e^de eller ^s-n^ve. ?. io läs /vs. ^o.
?. ^5. Han / läs kan. 145.7Vs. ro. läs 40. ?. 14Z. nthi/
läs flg Uti. ? ^2. ottn/ käs foten. ? 1/^. läs 6<l?. ^///. />. 1/7. 
jäm/läs jämwäl. ? Foter intet/ las som intet
är tienar til. ?. läs flg uti. ?. ixs'. läs
annat än ett Wärck. ?. ^7. Mor/ läs fljdan. ?. och bör/ läs 
bör. ?. r6^. L. läs e?. /6^ -Ss,e^SL«H^»s läs
?- e?r. /V-./7, läs /V. I7x. /V:s /§. läs /vs. Sz. //>. O./. IN,
rrarken/ läs hwarkm. ? 1^. mindre/läs innan.?. 19. nagra/ läS 
nögra. /. i9z uchan läs uchom ?. ly^.uri stöder/ läs städer. - 
Om ?^« //>. F, las O./». I^z. Om af

läs nya
^/rM-Fchl.

Ben lilla Sttichlmian/ läs stora Strichlmian eller
?. 7^. det medlat/läs der bo?at. ?. r^. Slätten / läs Slut- 

tan. ?. z/z ^/s«^de/ las öfwerhumplade. ?. inbillar flgh/ 
las kan inbilla ?. rzz de Höga/ läs alla de Höga. ?. r^z. ai?
^ las ? n-f. las intet särdeles eller bcsynnerligit. ? ^7. 
las sma grep. />. ^7. aff käs besparing />. 158. Slös-

Ämkostnad. /. Sammansättmng/läS hum flels- 
wa Fästningen och Vthanwärcken giöraS. />. -58. läS ätt en an
nan. 159 med hwilken/läs wed hwilken. />. 159. har fattat/ lääS 
marckt. />. 159. läs böra styta aff sadana />. 155». försaten/
ras det sättet / läs thetzlik. /. w. litet aff^-

lä§/ mödan. /. r^ som iag Har/lä- at iag Hade.?. 160.
' / ' ^ läs



it

>« ^^
<,<-»^,.läS oL/^-'-^. ?-'»«-



Eller

»Asgäende W ^....... ^
»altwydlyffttgheet förffona/och straxt pä det cnfah 
drgeste sättet honorn föreställa / huru han skall kun- 

paPapper och Fältet oppdraga allehanda flagz
AHstMNWt / svM

Och säsom mttt endemahl ar/att utan stosr Möda wij- 
sa hwar och cen den kortesta Wagen / sa försäkrar tagh den

som föllter/ samht handgrijpellgen pätaga/ att denna Kän- 
r n nu inehra sa att sa mänga som i
Warden finncs/ ja mänga ars och sielftva uiancrcn till att

AÄrföre will iagh ingen räda mchra att binda stgb
till den ena an den andra / uthan iasom all

A är



är fullkom rg / nar m efftertryck att grö-

«LrM-M°«FSSL«

»s °ch «K E-mm«- wg,«
*^WrNNUA»- M«K»
man inga aM"M Kw- ^ / hwars Wallgänger

da lrj-
ten/ " LL^

o' hwar andra nar betagne däga
Mttt / tfKnden betäckes daraf/ när dhe aro nagot

""^Dhe stoora Halsar aro bättre än dhc smä/ i ty att

—

n^ta .^onr nrtet brndra Mus:

^ I" 2-.-'-^ °ch r- s«m h»ft« K-d»



Om SkanPKänsttn! .
ade Stycken/äro bättre än under Wallernaellcr-Ms^. 
om liggia öpne för Fienden.

iz. wm äre de stvagaste mäste allttjdh 
^ nf Styckecn och Musqueter afmitt cmoot.

14. blifwa nästan § sa langa som ci-v,r»e».
15. l7s^/E«c s af längd är bäst / ty de giö-

ra de medelmättigeste
16. styrckia stattas intet däraf att

sta eller lnede/ uthan effter söm man nä
ste där ifrän medh starckare statt kan.

17. Diupa Grafwar äro bättre än de breda/ ty de till- 
iattia sa mycket Jord som de breda.

18. Breda och grunda Grafwar förkastas/ty Fienden 
kan dä strax komma pä Walln.

19. Diupa och stnala Graftvar pä stoora Fästningar 
duga intet heller / ty de tillsättia intet nogh Jord till waM 
ken.

ro. Tärra Grafwar om stora Fästningar äre bättre 
än wäta/ för uthfall stull.

r i. Om smä Fästningar äro wäta Grafwar bättre/tv 
de behöfwa intet sä stort Uthfall/ och kunna clliest snart of- 
werrumplas.

Man will Här näst foga nagra matt/ som
meft uthi brukas.

Ds Jtaliänerna brukas P-F» eller flrett/häller; 
Foot. lr--» eller Fambn/ är 6 Food/brukas mehreudels 

afFranhostrne. Nenlänste Noder hälla - r Foot brukas u- 
thi Nederlanden och Tystland/ hwilken dehlas uthi -r

Ar Merck-



Lm Skantz-KänsiM.
Merck - Foot af alla , men för beqwemligare Räk-
ntna/ delas hon uthi Foot.

Loos ost bruka wtj war Swanste Foot som
mcdl, den pa hwilkct «,^«^nogsamtAÄ. detzuthan haftva wij SU,h° nls A mn/Ml haller^
Foot/ ocl) y Allmrs Stangen/bchvfwa dm! ore mm ser
nödhmll bruka andras Alnar eller Matt.

Wijdare om Mätt och des; WhrakMg detma emoot 
det andra nägot att strifwa/ finner M wm m^gt/ulmr

Lafi. ^ ^ ^
giöres t det man tager een !a stor man wrll/

dehlar den i fa mänga dehlar som/«,^E hallcr ^ 
eller Famnar / glor dar pä een fem fidlg / jatt r> 5. 

M e. till och ifrän cMs. Tafl. kx. ->

<?-Aflan i. föreställer effterfölliande Nampn
^pä äthffillige Krijgsredningar.

^ är ^- af een Plast. - är Stormpålar stagne 
uthi Bröftwärnt. c? Stormfteegar. ^ /^rarMmn.' ^ 

^-.eller A-"- ^ uphogt

r- Iootanglor. ^ -- « Skmw





Om Skantz-Känfim-

Swensta Nampm 

S L7 Hufwttd

e o Innan ks/^s».
OL Hufwud-L>»i<t».
x f Ptra

Tysta.
Cirkel.
Die Haupt-^E

der Keel-?»»^» oder
die inwendtge seite der »L»-"-

die Haupt-^- „ 
der Bollwercks-?-»-

Die Gesicht-^'»^-^ s Sicht-L'»--^ Me weNU - --
ss Flygel/Skuldra/Flanck dreSchulter/Ne^r cy 
s ^ Strich-Platz. der S ^ ^derMittel-WaU/dien«'"-.

dieKeel-L<»/- 
die Streich-c.-»/-.

die beständige

S L Medel Wall.
L O Keel-L<«ck«,
^ L Sicht-L<^»

SL Stora eller beständiga
Streek-^"^"»

^k halfwa af L-L^der haM Unterscheid der

s o ifran
till Wallfooten. 

o? Wall-footen.

M/ framför c----"».
Ä ^ Mtdy vt

täckte Wägen.

Anleg oder Fust des Walls. 

bredd ofwan die ober Breite dest Gråbens
vor der 

Jnnere Abdcckung.



7
Halländssa.

6irkel.
ttookc-vinie.

Viiisvcie <Zes Keel- 
kuvLiev» 

cj« tZootc 
Diiisvs 6er Lolb 

werks?uvQev. 
ve 6e8cbc viois.
6e 8ckol6er, 8crijL 
?Igecte ver 8crijk. 
cje dorrin» 6e Wall. 
c!e Keel Vivis. - 
6e 8cr^k l^ivie.

bestavöiZs vsrvser 
Vivie.

6v bslvve^ vnösr- 
febeiä 6ee ?oIiAO- 

ven.

^.enle^ vi^ kooc c!§s 

6e bovev 8re6e. 

rke ^rvvev 6ooerivZ

L>m CkanPKänflm. 
Frantzöffa. Latmffa.

6ireu!ur. 
l-ives OapiesHs.

L.gcus sreis ivtervum.

/<- l^ioes Ogpicslis.
l^srus srcis exceriur.

/-S
/e

/<e </exv)' </<?

kseies.

^1a Öorcivse. 
Vkor6a Lorcivs. 
Lotlum.
l^iois Vefeotioorr

msjor.
l^ives veksoKovis 

-Lsjor.

8emic!i8srevcis poli-
Zovorum.

/<r ^

</« ^«r 

/-r-^LV/T' c^e </e

/s«

Viktavcis ä Oevrro 
»c! pe6em ^Vsllis 

8365 plsma Luc pes 
VValLi.

lacirvcko soperior ios- 
fX, 8vrs eortivsm. 

A clivicss mcerior 
korls.



i

L>m SkanH-Känsien-
Swenssa. ! TpjVa

es o Ängeln af cr»^s.
7 c o Huftvnd-Angcln. 

Bollwärckes Angel. 

Ängeln afSicht-^«i-« 

k-s/e Sicht-Winkeln. - 
5L-»r-Wlnkeln. 

s § lilla Strick-Winkeln.

der Mittel-?«»^ Winkel. 
der Keel-?««c? Winkel. 

der Bollwercks Winkel. 

der Winkel der Gesicht-^E. 

der Winkel des Gesichts. 

der Winkel der Streich. 

der klcine Strtch-Winkel.

ftoora Strijkoch Spen-der grotze Streich Winkel.
Winkel. . ,

5, Ak 'pro^i/e» afeen Fast-
Högden af ett SkanH-

ifrän Hufm 
till Wallen.

s o Wall-fotm.
o r Lfwcrsta bredden pä Wal

len. - „
s Wallns inre högd eller 

flutning.

die Anlag oder Frch des 
Äalls. 

die oberbreite des Walls.

die innerliche Böfthung des

-



HMändffa
Uook V3N bec MLcj 

6e! -
6eNook vsneiekvee^/' ^e/e /»s//§E

I.mis.
<!e Kook vsn bec Lol

vverk.
6e Koek V2v bec 6e 

irebc.
6e Koek van bec Oe 

iiokc.
r!e Koek van 6e8cr:jk 

l^inre.
6s kleyvs 5rrijk 

Kork.

6e ZroOrs §cr!jk 
Koek.

Lm SkanH<Känfiett. 
Fmntzöffa

9

/' si!? /' e/
/' ^

/' </// ^
A ?/Ar/

</e /e

Latmffa»
4v§u!us Leurri.

ning medh alla sina Namptt. 
Wärck eller ^

</e

^nZnlu8 Imeg? Ofzpb 
rsllr.

^oZo!us?ro^!zZys- 
culi

^.n§u1u5 isciei. 

^nZuIus ^lD«

^oAuIus kioEs^ pe.
/öollovis 6e ÄD. 

ckpZulus Dskeoiionir 
Minor len incerior,

^nZuIur Dsfenlionir 
mgjor Len extsriov

äe ^enle^b of koor 
vsn cte Wall. 

boven breäe.

^6s binnsn 6ocennZ 
van 6e Wsll.

//></ /-2 

/e

LLllrSrpIsnLS svc per 
vs!!i

I^sucncjo vsrcica!» 
VsM. .

^cclivrrZZ incerioe 

.<7(7



M.

-Hm Skalltz^Känstttt.

«. -

lS
Swensta.

§ c Ptre ai»c<r»»F.

^-o Wallnshögd. 

v ö Wallgang.

^ Bredd eller
Pall. ^

s? Högden af Banckcn.

»rvox Bröstwahrn.
A - Bröstwärn Fovten.

Ds^^^Zci-afBrost-
wärnet.

L L ^)tre asBröst-
warnct.

Ln n- Ofwre OE,»^« af 
Bröstwärnct. -, ^ 

rr Bröftwarns inre hogd.

L o Bröstwärns yttre högd. 

<7« under Wallgangen

Tysta.
dre eusserlrch Böschung des- 

WallS.
dre höhe des Walls.

dcrOber-Wallgäng des Wal- 
les.

dre brerte von der Banck.

dre högte von der Banck.

dre Brustwähr. 
dreAnläg oderFust derBrust- 

wcdr.
dre uruerlrche Böschung von 

der Brustwehr.

dre eusserliche Böschung der 
Brustwehr.

dre obede brerte der Brustwehr 
und Böschung. 

dre innerlrche höhe der Brust- 
wehr.

dre eusterliche höhe der Brust- 
wchr.

der untere Wallgang oder



Holländska.
§js buycea 6aceriag 

vsa cie ^VaH. 
kooZcs vaa 6s 

^all.
<Ie ovsr ^Vaj^anZ 

vaa <1s iVatl. 
drecis vsa 6s 
Laack

<1e booAce vaa <je 
Lancir

Lorii^ekiriaA. 
otkosc van 

^eLoriivvekrMAs 
c!e dioden äocenaA 

vsrr Lorltweb 
rinA.

Sm Skantz-Kanfim. 
Arantzöjka.

/<?

/<r </«

</e /-r F^/-»

/e?^r-
Lr ^ /<? /«

ä? /<-/rL5 KÄ

Larm ska.
Hoclivicar axcsrioc 

V-Hi.
^1riru6o VsHi.

8eZbr!!uw I^oracisK^ 
vs I^orieD» 

IHm^o 8cabvHL.

^Iriru^o 8esbs1!i.

Itiorax l^oric». 
LMr plsars aur pes 

ckoracir teu loricar. 
^öciivjcs» inrsrior 
Uroraois leu ^orl- 
cee.

ä« bu^cea i1ocer^»A 
van (ie Lortivvetr» 
rmZ.

6s bvvso brecle, en 
6s 6oOerinZ. 

cis binasa tioZcsvsa 
6s LorskwekrmZ. 

cjs bu^csa koOZcs 
vaa 6s Loltivveb

ä? e^-/L7'/«L <//

</«

^eelivicar excerior 
HivraLir.

^acicu^o vetticslia 
ckorscis.

Htciruöo mcsrior 
Ikoracis. 

^Iciru^o sxcerior 
HzorLLrs.

^a!Ii
ii-ferius teu valium 
minus vel iafcrius»

L Berit-



>r Om Skantz-Känfien. 
Swmssa Nampn- ^. Tyffa.

« Bcnckcn. 
z 2" Bröftwärn.
7 ^ Nedra Wall-Asten eller 

Barm.
^ 7" 2 .r Grafwen. 
e/a- öftvreWidden. 

undre Widden.

die Banck.
dre Brustwehr.
die Barm oder Lehran dem.

Wall. 
der Graden, 
die oberste Breite. 
die unterfte Breite.

77- Diuphceten.
7 M-e,WM.

k' ,. Inre Affkatt.

^ Ptre Afstat af Grafwen

die Tieffe.
die eusscre Abdeckung.

die innerliche Böschung des 
Gradens.

die eusiere Abdeckung des F 
Gradens.

Wagen. 

n 4. Betäckte Wagen.

bcdeckten Wages. 

der bedeckte Weg.

; Paln.
6.7. 8- Bröstwähr. 
7- 8. Glatzin.

die Banck



-3
HcNandssa.

cis LorliwskriOA. 
cia leea aa 6e V^all.

6s Orackc.
>6s bovsn Lreeöe. 

oa6re bree6s-

6s liiepcs.
6s bu^cea äoceriaA 

vaa cis Qrackr.
6s biavers äoeeriaZ

6s buMa 6yceria^ 
vaa 6s Orackt 

6e buMa 6ocerir7A 
van 6ea beciecic^cn

rie be6sc!rcs ^e§

öLbaaLL»

Äm SkanH-Kanfltti. 
Frantzöffa.

/s
/s ///7e^s, SÄ 

/e

/cr-^eÄ^

/Ä
/s

!
/s 7-r/,^ c/s /s

/«? s« SÄ2/S/E

/e </s Ls-^/^s

/s s^s-'//s-' SÄ S/ös-N/-? 
SSÄ^S-"/.

67-ls/ ellev
VÄ-^S.

Larinssa.
8esbs!!um.
Harax teu L^orica. 
Z/l.ar§o valli iakrio- 

ri§. 
kolla.
^sciruöo lvperior. 
l^acicu^o iolsrior 

kollas.
profanöicas lollas, 
^oclivicas excerior

kollas.
^celivicss iacorior,

Acelivicas excerior 
kollse.

^ecli vitas exteriör 
loricas Kvs visecoo^ 
pereas.

Vis coopsrcs.

>cabeHum.
l^orics.
.^eclivicas excerior 

Loriese-

- Fölz:



lch
Lm Skantz-r Kattsten.

Fölger ännu nägra Nampn pä Latin.
Fästning

Wallhufwud/ BMcrck/PM 
^.5 Slätt / Borg Castclr pa Franhoffa c»Slätt / Borg/Castcl;paKantzoffa

Faltuany.
Platt-form.

Batterij. /
N^LÄÄ7p>-« »1-W---1.

L'5« «»»/ o-"--'-

^ironmared. ^ ^
, Täng/^

/ Nawclm / /^>»
»-^'LägersWall/

L/c.«-L^ de belägrades Löpar-graf/Franhofla

LMgraf. - ,
,^^^/er, twär Wall. ..

^ . Skterm/ Laak/ s«L^.
Skantzkorgar.

- Förstantzmng / Afsmtr; v-rantzofla /« 

FsotM^iav. ,

6^«/cA

Föls
c

<agtör
L7«r/,>^/
ks/^s/r

S
synes o 

D
««.son 
e. sedc 
gtörac 
dra en 
sedan s 
de andi 
liga.

N
giörs d 
ländes 
och deh

-x.

X



Lni SkattH-Kanfien. ,5
undergrafning /

, de belagrades Undergrasning eller 
, Ryttare / Spanska Ryttare.

Fölger nu hum man stall giöra alla kigurer.
Titt att giöra en Fyrkant. Tafl. 4.
När som man har grort sa flor man will/

sa gror man därafeen Fyrkant/ och kallas de sijdorna ks/,- 
hwilka man gror blinda/ stdan drager man 

eller Linerna uthur c7--»^s <^k s/och dehlar 
rs//^s/- uthr z lrjka dehlar/ medh een dehl grör man

nembligen/ sättiandes Cirkeln pä ^ till ^och Still L
Sedan till dehlar man uti 5/stm

synes ock pä de andra
Därnäst drar manSicht-^^rfrän s^till de?^^- 

som äro giorde till nemblrgen ifrän s och till
sedan lägg din pä een afdhestm

giöra , och där 9 8 är pä
dra en stm synes wrdh 6-, hwilket giör din ^E^,tag 
sedan stoorleeken af/^^, nemblrgen s,och bär honom pä 
de andra sijdorna/sä sär du dina ser//E-- justa och fullkom 
liga.

Titt att giöra een etter 5 Ack.
Tast.

När man gifwer acht huruledes man grör em 4 Äck/ 
giörs denna ock latteliaen/ty han har sammade
landes Cirkeln i; dehlar och drager sa ifranc^-, 
och dehlar i z dehlar/een dehl där afgifwer till -



jK'. Lm Skantz-Kanflcn.
s-da» d«,.r L/LLLZE" I

och således fort Mer det första sattet.

r>-.„na af ; är mycket tbruuktlU
Slätt-Befästningar pä Landet/ smä Stader och V°an,ar.

Till att aiöra een eller 6 Ack.
Tast. ^.^-6.

. »S'Ä'S ^wävlksi därtnedh altstm ^ k
Denna v» ar^dm största °A^a sig p?/ 

BGstnmaar/ och är den som mast storm sig pa/
och dewUa där igenom deras maneerr

Till att giöm een Mer 7 Ack.
AaA» ^ >

Giöres alt fom dctFrsta //ch,de ^ somman weet 
intet böra Mas nar Warcket ar fardrgt/ dem drager mall
blinda. , ., .. , !

Manmackerhar/ , .
.M.denna K«7« och dhe^Mande aw mehra r^

giöra cn Skantz tlll en Stad/ fa kan uran sattta den pa m 
dera s^-«, och säledes sorhindrar mtet E
Staden. st ,

Till ätt giöm en eller 8 AE.
Hat



' -/

ihi
ill

)ä/

«t
rau

'!ga

cn-
äff

Här

Lm SkanPKanflen^
Här achtas äfwm dm första uthr alt / mandehlar sin Cirkel uthr 8 dehlar. ^ ^

, Dknna tränar M för stoora Städer/och 
ar mycket bra för dem som lrggra wrdh Floderna/ synnerlr- 
gen nar man kan laga sa attmgangm afNevrern r Stadm 
fauer ya en cs^///-,att man således af af do näm-
sta kan dem som ga uth och rn.

Till att giöm een L»»e^o« ellek 9 ÄE.
9.

Här gäller ästvm det första maneret/ och Hfftar Laah 
meoy denna ty Oe^s/- Mer rv Äck/^«^^s« eller 
r i Ack/ Er ir Ack/ aiörs sammaledes/allenast
man dehlar Cirkelen i 18 mänga dehlar/ och Mer man säl- 
ian och nastan alldrrg brukar nagon^tz^ öfwer 9 sa är det
ta nogh. /

Det äro mtet flera Städer af detta maneret an 
Uthr är m 6»SsFs«» Phrllppsburg/

' Manherm och äro och
hafrva sina af^^--^s«.

All att glöm A-»//» eller en Wäq pä Wall» 
pa Graf-sijdan/ som är försedd medh eenBröst- 

. Wärn.
/ het ar mycket onyttigt bäde för dhen myckna Jor- 

rahenne^r ^r Soldaterna som ffola förswa-

till henne pä Papperet den; dehlen af?Ä«- 
? , men pg Jorden z eller 4 till bennes Bredd.

C Bröst-



2 Km Skautz - Känsim.
' Bröstwärnet mäfte waramedh/,»/- och 
Ma mÄ den afWallgängen.

Till att giöra Wallgäng och Grafwen.

^7r'd?aatt vaeeEa/^-»^ '»an pä de andra sn-

lindra Lrv/S

^ « ^ <«-!, / t,ck drar wal uth/ sedan drar man«W «-" s«-
ieekm mnt omkring / och drar sa effrer L,

Att updraga förteckttWagenoch LH/E-L» ellcr

-eeten medh gistver. , ^ .
Lik att aiöra em Platz medh Gator/ och Rum for

Gewär/ ^r-
medlar L-sre» as ^ ^utht ? dehlar/ och af 

kensemte dehlen glör man en lijten PiaH tn uthi/iom äva» 
mr nnot ?om synes/sedan medh femte dehlenaf^
L drar man alla Gatorna/ och g'ör sa manga Owarter



Dm CkanH-Känsten.
A E/och alltijdb later man m Gata som föllierWall-

Rummet sök Tewähren giörs utbi stoora RefMm» 
fierde Dehlen/ när A-rEärdI'"»' 

vehlar; Mm ucht sma af 5 dehlar. ^ l 4
rvatorna gistver man z eller 4 n--?- till Bredd.

Till att giöra Ralveliner. ix.
^>ätt dm Cirkel pa wrdh <7, och övna konom KM lZ ecn Fott pa Z-T smn Alar

dan drar"y»^/?nden st- 
ran cmr du lftan dm k>«E» em E- M/dar M» ochRmvc^/nN^^ neinblrgm L.och sa far du en sijda I 
är dä om^w^a pa den andra Odan. Graftvm som 

majte allenast haftva halfparten af den 
^ ^vm/och drar man sa rundt omkring som synes/ 

och i-can <7^-?»», <7s»v^--r och so ni wahnligit är.
uti Nawelinerna giörcs af s dehläif?r--«E^ 

V Naweliner stall haftva z dehl af^«.

När man will giöra mindre Naweliner/ drag ifran 4 
d!Ä^/.tlll ytterst pa Nawelin/ och annorledes/ sZ

^rsta och bästa gar ifran

Till att giöra Halfmäna. 14.

L och där de röra
pa dar löpa tillhopa/

2n ^ dehlar/ och tag ; delar och sätt
Crckun pa som gar ifran c-e^s eller

C r



2g Sm Skantz-Känfiech
. . M tzZx är em L»»i-r,där isrän till
^?^Krafwm aior widh 5. st far du dm 
L K pälkall haftva i dchl af^-. Nar
du nu drar <7s«E7, runt omkrmg / st lemn d
Platz <i' mellan hwar och

O-«,,7E stttes allttjdh för och deras v-«.

ÄÄ" E°NN 7 E«K«L
KÄLSSK^
är för -7--»^,». och som ar pa man t or aa
drig giöra pä deras

Titt att giöra /-m/>ei, kZ. n.
Läna din L-«^. som dehlar tu / nemligen o,

qiör medh o, nemligen ftdantaa och
sttt tfran sML, och st pa andra stdan/ dehst sedan den ^-» emellan o och - i tu/ och tag een M och st^
1'fran O till ocb dvaa sa sa av dm
fä^dm / ocb utbt höNDM aiöv du Rawelln / meu GvaswtN ^mäsÄöp?omkring honom/ fom du seer/ alt effter

som tlllförmde av lavdt.

een Platz eller instänga nagor ^yrrr/ ,v.»
och annat det Fimdm intet kan taga m och laggra sigh dar
uthi.

Till att giöra 7HL§ E/», l5. ^o. i.
Giörs alldehles i sörstonne som een mm



Sm EkanH-Känflm: 2,
sedan sä dehla 0 uthi tw widh? 0. och den som
giorKyrkantm t tu wrdh 0. satt em dehl som du seer utkom 

mdh s, och drag B ^

Detza äro bättre än de/L«/^> för dm >§»?-/» söm stiiaer 
uth/ och pä Jorden gifwer man dem ,ro ---«ifrän Graf- 
wm ttll deras langd. "

Till att giöm r>o»^--. Tafl. s.
Giörs säfom m mm till att fä honom sä

sinal moot drar man ifrån oE/i» widh
L och sa pä bäda stjdor/ och där dhet ffiär af 

sa man/ nembligm/ som synes widh « s.
eller kan man giöra em Raweltn där uthi som sees af stim- 
ma Tafl. s, /tz. i. ,

Detta Wakcket sast>m det follrande aee till
att kunna intaga Kiallare/Kyrckior/ eller andre Orter som 
wore nödiga.

Till att giöm Do»»er^ ä
Detta giörs söm em mcdh em

söm stijger uth pä samma maneer/och ttll att fät smalt wid 
Nawelin / drar man sstän halfpartm af c-Er<« söm
nast framföre/och alla Wärckm som föllia uthan pä/behäl
la alt stimma som tillformde i.

Titt att giöm Horntvärck/ ätz. r.
I förstonne giör man dem som 7-»^, delandes ^ L i 

tw/ som wahntigit är/ och bär em dehl in äth tfrän c- och 
«ll 0, sa att dhet blistva smä Fyräckar som flall

giö-



^^^Mcnttll Rawelinerna deh^rr man ^Ear mÄmän 7 
^Z^daNLg Ms smäör är

^ Till att giöra Krontvarck/
Läna L-»>e« af c-»,--- och satt först pä henne heela

r-L--« s c wtdh o.sedan tag halfparten af och tagg
k.ä - M ifrän o M qiör ifrän e till ^ cen 
och tag sa mindre än em O--«-/^.nemtigen ^ ^5 
satt pä Cirkeln pä hwardera si,dan om Edb ^ ^ d M

Ltt7/-AL?t»LrMSLrU L« Ni K
dan för ^ dehla ^ ^ eller ^^ uthr 5 4.
femte dehlen Wr Dll att Ära
eller later 9 3 Trader, Tm ar g

Lm Ekantz-Känsten.



Dm SkanPKansten. 2Z
KrK/, drardn ifrän ELill h^x Nthi aröra^/
som wahnlWt är uthr Hornwärcken. ^ ^
/>«-.. dchlar du da ena si,dan afFyrkantcn mittitu."

.. , Detta ärdetstarckestaWärcket/ och när manwilllä-

E s-m d-

O, iedan dehla den L/^« isrän O Lill ^ nckr? / >>ck 
dchl giör medh dina pa Hormvarckct / mm"Z-°«?ssLL"ZL
LsW.7m77°?L^^

och Ull hebla ^ /- nckr -
gtör dM k^--, och M 00,0 ^» i oor du kfrän 0 om777Ä E- S-«« dÄ -mi,mg dch» LLL!LLä'



2- Dm SkanAKänfiew
Till ntt nnläggin en Citndell fök ett Wäe<E.

Ih^/bchtar / medh dm stooricckc» gwr MM uch' o cm Eir- 
kel L ^ <7 och avbetar sedan for av lavdt.

cmäi-t-k- Man skall alltijdh hastva em Plah M.tm

L7LSKSA" o"L LkL. A«-«
k/§. 6.



E E>...

SL^7.L7sLrN»
«- -»< K»-« '§L ZLL7S
komma till attfynas / för dcand^^ ^ ' Oturen mtet 
tar man intet uvv; BrLNwNn--n^' ^ rtz-
wer: af Wa lc s ^'«^^^ Högd blss.

^ wa; -Ä-»- Graiw^ i,/.^ nedstr,gande L^--- biifi
t a i' N Höad KMx
ningens ^ryanwar ckcirs Högd Wjr j Fäst-

belagne/ mindreoch muEe.^^ kölarna/ fom langt bort är

de dtttpmngM

ju närmare Oqat/s^atterade? sch 
wändas hivinEen frän eller nwo!^»e»^/"ä/ ^ Nibor fom 
k»rr mitt emellan Linus och la-

Ejsteratt upföra em Fästning/ 5

och '' dragés Grund- e
t--- Lgnc 4McsL"Lb/ttSät- 
M Grurid-^». och dädan kdan alla
k«-s^till^L < A? „an ullOgne-?«»°?m, ftdE alla

^ 5. krages pa chdan ^ L. moot



" L>m SkanMK^rfl,-
Krund-L«-««» / sedandär ifrän. > DragesO^ A

7. ^(lgcs nllg desz M
och 7^ P^L.rIo ". widh 7 och ^ uchft-
res ^ - x. och där xä Mes 0 «. sedan sinnes 
bekönat /«re-/ecDs«<^:

Att uthflacka Rtjtmngen pä Fältet /
NA 1O^.

N"WÄ«N Ud-t
'/. Hacka. 6. Skufkiärra. 7. Wmckcl-Matt. s.Grundrnr-

>»>«LLLW«? »»WK'» --»»/A'»--^WASF^«tz»ryMLSL
ttE, men pä bchygde Orter/staker man E
ter ett Winckelmatt/ sa giordt som k-^LE-Wmckelen/ och ^
"^"s» L7-N»° PW.M,/ »M---S-S»
AM / Snöl^t^ och WlNchol-MäAtA _________

<s«>- si >- man ock, achta dhe Gund-Neglor/ som widh AL »M, dS- M m-rh »„ som
Warck tiMomma/nemttgen:



Ätn SkanPKänfien. 27

. ^ Sr dhen som har olljka Winklar och

^-/^jmbättre^^ ^ kan bringas M ee»

^ kunna hälla bortFienden/är bäst.
' afmanga andra kunna

are intet sa starcka/som de dar intet kunna
- 'N^la ehuru wanffapeliae de äro/äro bätz

tre au halstra / och dcste bättre an Tänder.
6. Bollwareks Winckeln/ bade i hele och halstve 
bor mtet wara nnndre än s->. Gr. ^ ^ ^

^ n. brukas till att färbät-tra Orters Belägcnhecter/humdanadeoch waram?

Nampnen pä alla dest Wärck.

<7 eller jämmansiraat E-»
o eller Wanskapad

§ F^7/s« , ellep
^ half
/ p/rt/e ^

L ^ ^ cS-^»Lufeisen/ Hästffoo.
I!" Sager- ellerLandwärcke/-»^^^^.
^ oder Geaenweqstad.
0 LL», Bröftwährn mrtt r Grafiven.
^ Mytzwärck eller Mpsta.

D r Om



rz Lm Skantz - Kanfiett.
Hm Uthanwärcken/ hwilka här ock behöfwes/ är förr 

handlat.
Hmu man obcqtväma stall /

k/F. LL.

Alle eiE-- längre än -oo eller »ro 7--^, nemligen ett 
Musquete statt / Skulle man nu nödwändlgt la
ta sta ^ s och 6 -e. jä tar man af i ro 7-"/"- och sätter
frän till L r gänger/ effter den widd som r plagar 
fordra/ att man där pä bemvämttgen kan lagM em platt 

där med tager man sa v L atcr till een sista/ tye och 
c o hwardera för sig att /---^Ke^aro beqwama; Men den 
alt strstoora s n, tar man till n - ro tagandes och st «
iro , sa blijr och sts lagom; sedan giöres E-»,«

Den as stm intogs/ttenar att shl-
la det Num som uthstiötz. ^ ^ ^ ^

Wincklarna och r det att man söker det masta
man kan , nnder tijdeu glörandes demstorre/un-
der tijdm mindre.

k/>.
Sedan bör och här det samma achtas / som rvedh

Fästningar är påmint / att blijr 40 /
^0, ^ <7 r4 7s och o»-»» r Winckeln s och
«7 Y8/ L ^ och v emellan ro och 24 2i»/".in til
20/när blijr i ro. ^ , „ -

Dubble Bollwärckm L äro lista som de enckle/allenast 
man där in uthi lägger än ett annat r eller z bättre

c>»---«,^ 5. när Halserna äro olijka länga somk cr. 
x //> bagge dcsie tnäste wara mellan zo och ?o



Lnr SkanPKansien. ^
^ Moopa/Skulldrama gä stänc:^-.,«y8/vchSkul. 
dttnslangdro. r4 eller giftvallallelf

ock ena r/s»5n» H§°r rftan

^LxL^L7^LLL^V ^
Fo0t

M En hwars är k°
ioo7,/„.hgr r^. 48 ^

ro. 24. zo
^ hwars är - ro 7---s har ^.' ^ -

k^e^r 40 »—-
^5/v^"roÄl^ pa dm glöres L-«l.
lo langa ro. ra. zo 7-,/tt. Sicht-L/E« dragés frän "afLLL-KL- s-M- ,i, W zF
EL"^°^^-^EhE»SLL

sl.«LkL;L°"L^ ? "»MM» -»
dem lasom o. hafwer oH ^als/dwar-la 40 7--: och halfparrm sä stoor. ' ^

Platte



.<, Hm Skank-Känstm.
Mattt lägger man för tnbygde Wimklar/ ,asom 

» Halstr ellet ? s och ^ Lbllswa grorde
«ManEoch r4 Ä.. s - ochH2 komma 
Ä-5 pä fijdorna. Will man Hafwa Oron dar pa/ sa ta-
^ ^?kÄlas"S'ästestoor eller ^ - I^^NtÄÄäbr/ 
tige Orter iHrSet str m .'Est twckt Broftwähr/

de glöms stundom runda/stunvom aM'B»> Tänder r äre halfwa Fymckrge Bollwarcken/ deras 
< eller 6 2-/^, och ro eller r4 rs//e/.

^ gröres i Graftven för --/E--, sasom
ett ^^EtzMstrn i Grastven gröres sa starcka/ att de funna

Mvstor Mer blrfwer utan ätstrllnad grordt/
bade vä höaa och läaa Orter / sä som ren Nawelm.MKch : Här effter stall Läsaren wstsas alle maneer af 
s-^/^Fästningar/och det igenom sielfwa Orterna/som så
ledes än l daghH",/»^ finnes

rtz . «4>

M befästa een Stad / som tillförmde har Mm
rar och Torn. .

i. Dä strjqer man medh Crrkels Opnumen elln
no pä Grundrrjtningen/ förandes Muren det nnr-
fta man E. Äcklar falla/är bättre gä med rät 
L/--/S» och läqgia pä henne platt Bollwarcken ^

z. Häiler läLer^^§-^-sljdan affkmra nagon 
af Muren/Mm



-OwElautz-Känfien.
wärckm mtet strMa'sigh ftän"nästa^"^^ 2? Boll- 
Musquet-statt. ' ^ ' ofwer ett

M«, -«
k<?> i6 .

att hwar mL^EnäL
Rand/ och bemekte Waa. Grafs ytterste
komma iKicllarna att^lrkau! Murar/fom

kunna giöra Ärenden afbräck/bed^E^.^^ I^"kcn/ och 
dem een Nawelrn. ^ faller man och lägger för

>-«, ty de are K aoda 6,», mitt pa cr>»-„.
sa mycket

lerandra/ey ye^
rinnande WattnM'viika et! »wck^i m - ZEM ^nd stull/ja måste man

r.-Sa-



^ L>m Skantz-Känsien.
, Sädana Bollwärckm mäste wara sa läge / att dhe 

af Muren kunna bestintas/ nar Fienden tager dem m.
^ r Sädana fiafwa mast (in o^»/»« as fielfi

wa Mumnm / därföre mäste d-het me intet wara högre a»

^ E^ De giöras ock ihälige innan att Fienden finner in-

?Ä°Grafwen sä beflaffat/ att man intet kan giöra ^ ^ 
sadana platta Bollwärcken/ giör man andra Uthanwarck/ 
säsom Naweltner. ^

l8. i
befästningar / som äro till sine delar alldehles

ftickclige/ att läggia Bollwarcken pä/ för sin Aflagcnhcct/ 
befästas Ackes: därföre/sa nar Staden

^ ssein / ritt afMubren kan eller man ma-L förlänaM Randen Mdh^ moot Staden/ där
af det ska?l och dar sildabllf-
wer längre frän Muhren/ än ett Musquete statt / da maste

* Uhe Städer som äre runde / fäster man .0° eller rrs 
^/s/nirilan bwar Keel-^««K, och anordnaratt 
runda Muren/som nu bkijr intet hindrar kL.«;«rr.

Huru widtbeqrepna Städer befästas.
i. M befästar man först den förnämste Ortm / som

< --M E i St«m, »» 
dm fijdach där man kan fä undsattnmg/ om Frendm fingo dm 
andra Stadm in. - _ mra»



Öm Skatch-Känsit».

andra mtagcs."^7^"'" "" '»"r EMychk/ där dhet
Stader uchom Befästningen belägne/eller Mr-

stader befastas Medes: ^

bade

,m Förmähn kunna M
wrdh^w?raTra7bör ^ brede

det m,dra ^a hoga/ att rntet dhet ena

kan man een bequam Ort M Slätt io,nkangadegamble och nya Fästn-ngcn.
Nar man lvidt uch kring gambla A 

m nycr WäNr/achtas

^°«KLMSfLL«7.'S
EN f°ld° '-x.L' W»r»« M»M

nphöga/ att
^ ..... -rdem.
E 4



IöWW

Lm Skanh-Känsirn-
^ 4. Alle ffadelige orter iuflutas. ^

Waven-MBer/ Gator ochTärg r Earck
LvapM4- . anordnas således:

, Man söker till Mapnc Plahcr/ de högste och säkre-

sttOMr ftr FENS stätt. ^uan Staden och Siat- 
2. Wapne-^plm^u^>^" ^ -.^Edvade medHuus. 

tet/doch att de icke pa Slatv , ^ MWapne-Platzerna/
z. De största Gator ma,te pa nu ^ ^gtor ^

«.„> >°mm„ hw«-«»«m, °°ch »»»' »i»
Wapne-Platzeme. sL> r--

Om Pormr.
- ^

.ch pj

är lärdt.
S.«« som IWa



Alat- 
mus. 
'Nia/ 
r öp- 
e till

sta»

. L>m bkanPKanfieL
Nn/^att NEN Ät
Storm-Tyg. ' w.E»r oswer medh si„g

net ecu Mttt?deu Mn?eW 'WrN""^^att-

lägre än Stadz-Wallem^"E^ höga/och

-rre/

som

som
nde

da/

ma

»ga

«as/ ocfiefastas Mana aromT'^^"'"^

hM. ^
^Ew^Zm/AhögaM

cx ^ majre kmma

i



z OmStsntz-Känstm.

ta aty, ^röstwähr mastc kunna uthftaStyckc-statt/

"v »»»E. »ch,/

medh^Fördchl/hälft när de ligga allenast 60 eller 80 n/. ^
frän hwar andra_

De slära Orrer som kunna commenL^ af em eller
flera Högdcr.

r Liggia dhe nar till Graftven/ st mästeman medh

tvärcken/ som wäl hwar andre/ Nll defl man bas
wer dm obequäma Orten ostvermachttfl., ,v«Eit vä 

r. När dhe liggia nar sa/K-""^ dhe rntet öfwerftpa 
Kltntm / nthan mitt a flutningcn / att Kmden mtet kan bru-

^ ^4" När de liggia när att man kan ftc dE i Ryggc^ 
^kä nä , la laAaee M(M pä >

s^knlderwävcken det av enhoop
ett Bröstwähr / hwilket ock för warachtrgheeten skull kM 
beklädas medh Steen. r8.

Släta Orter afoltjka Grund.
.. Will man effter möyeliMetcn haf^

»-ex»/--'-, st Mes alle s»/---»-'-»-- att bättre kunna fta emook

^^OmGrafwen är torr/ st giöres dhe st diuva ftm



>h
n-
ss-

l>a
u-

n/

>m
an

Lm Ckantz-Känsttn.' .
kan wara/ doch intet mchr än Jordm fodrar M

kastas och upbrännas där sa behöswes? "
4. När man Rawelinernewill befästa/ kan man läa- 

g,a r uthan pachwar ankra/ doch att den som närmare Ä 
ningen ligger/ blifwer nagot höger, /tz.ry. ^ ''t-

Sumpige^Mnmgar/ htvars Fält uchom Grastven
intet kan/--^--^ mcdh Utanwärckan. ^

För dem brukar man inttt dm betäckte Wäaena 
ratt-Linings/ uthan saft»,i Sågtänder/hafwandes bwar 
Tand langd r° eller raMbredd och?O
n pärK. AZ?' Tand intet är nogh/g,ör manfl^

SlätaOrter/som uchi krinahastvaDahlar/Hähl
och Watugropar eller Moras. ^

i. Om de intet kunna inffutas med nagot Utanwärck/ 
maste mamgrora mellan dem/eller sammanbinda denimed
eii Graf/ och med Jorden som upkaftasgiör man ett Bröst- 
wahr pa den si,danOm Witter ath Stadm. ^

Desie Bröstwähr maste wäl kunna sigh

>en
>ot

ye-

»uvugmrcrane Warcren/ ty Fienden kan lätteligen wmmn E M Gr-fiv«»/Ws, mir Ijsm IMnAAL

dm Srttk pj höga Ba»m
betagne..

Desie



L>m Stantz-KänsiaL
Detze lijda Brist pä Wattn / mm hastva sällan mehra

Omr pä 7rantt Backar belagne ärevhesiväraste att ^
^ /-^//L^.hWartvidhachtasdetzeRcgwr. ^ t

- ALNSL!!^ "swrt Num/och dar som smaFlac-

hd.
le
7

lä
di

sighdär 
z. Slar 

4 Food öftver 
gäng till dem. ?Z-

Mmngarpä-
Dä- m- MM Md-,g »mftxn dmp--- E » 0

>" ! 'I'MM» 0-«/ S» MM

utan gä i rät doch mästt de alle as ^unz ^

mafte heffiuta Faltet. KZ. ?4. ^
Orter pä Högven belägne/ och voch medh Slatt
^ v » tor omgifne. ^ K

Detze äro de b aste och fastaste Orter/och således etz



ller
A-

el-

dc

s-
:st

. Skantz-Känfien.
M AfMe?/ LllmnW ma» km

ter man Än^rmd sim WMcklM 5l ^'»Mgang/ lä-

MEE
-D L^AMÄW* E °-v «»'
tzL!»;mZÄ

>0/ °ch Mdm M,m" § «,!TÄ Admm Da»
s»d<- ,«a. ma»."

b»-- L LL* °«S,

MM/kIkncAan hVLk^GnnMM eller
Brunnar/Regn-Torn/^-? ^Muus/ Provranh-Huus/

ZNKm^r7Aäw^7^^ dhe



. Lm Skan^Känstrn.
Citadeller widh i'"E^Mningardäk

^ Land-mähnen ar nckt statt.
. Man tar dar till em dehl afStadm medh HuuH

sLL°MK«°7L

Smä Städer eller Slätt pä Bärg belägne.
ManbrukaraamblaMuramaM^--.°chst

f>,>pnen m l s^E-E, mngt kkl ock sä / ^urr
Akmna tiäna till Katter/ och H4^<- de sörflutne pa §»

^E^'De§ mäste alldrigwaralangre än.°»
eller -ro Mest lagges ett platt Bollwarct nntt pa,

""-"'Rundlarna kunna wara st höga / stm dhe äre till 
Wacht-Torn/ där Fienden intet kan komma nar dem Wtz 
Stycker. öz. ?8>
Om Städcma i Sjöstranden/ och först de som liggia

pä Klippor / dar Wattnet spelar pa.
i DärEbbe/Flod stijqer/mäste nederst upföras starc- 

ka Grästems Murar / wal medh Anckar bebnndne.



SkanH--Aänflm.

E °ch?E?«" ch Z'L,^ "LE B-i».

««mr L?L'L7AL^:;
Hamnar att befästa.

„ r omVm
^ öygges pa een Ort / torn t- ^ yvakt att skruta Uthaf/ 
Hammn ett Cttadell.' ' bäde Staden och
och pa Landet när^ttll Ini-sE ^M-r ett Torn/
andm/ att hmdra Inloppet/H. 4^" »''tt emoot hwar

' ... ^

^rytarna somplanterar man Stycken. -'c),* ^ ^ ^uccner
« Kd«SW.« W» ME W, T-U



Sm Skantz-Känfim-
och där emellan Katter eller Platt'/"»-"» och planterar 
mänga Stycken pa/för Skieppen ffull. ^

4. Där nägon Flod löper frän det ftäende Wattn ge- 
nom Staden / st mäste man förste ingängen/ »mdh manga 
»äqa Torn eller Bollwärcken/ eller och widh Wall-Zooten 
mange ätMllige plattasch wäl pähla uth Ingan- 
qm/ lemnandes allenast em UtmOpning/ defic Pahlar 
förstes med Järn-Pinnar/ och opnmgcn förstes med starc- 
ka Kädtor- 4r.
^Städer som Floder löpa igenom eller Mia förby.

». Löper Floden genom Staden / st lägges widh Jnn- 
och Uchloppet Tandewarck och andra som finnes tianlmc.

r. Br Flodm smahl/st bygger man ett lytet Skatt 
därifrån em lijttn Skantz afPahlwärckte. Ar hon bredh/ 
st lägger nran r Schräckstanhcr/empa hwar Strand/där 
man kan instttta Skiltwachter/ eller kalla dnn Skillm 
fkanhar/ de mäste wara höga/ och maste hafwa em Botin 
af Bräden/ och em lööst Stega/ som kan borttagas/ nar
Wachtenharstijgitopp. ° '

Sm Floden löper Staden pa si,da/ochhon är lang/ 
st lägges där platte Bollwärcken pä / och widh hwar anda 
em Schräkskantz. ^ ^

4. Grafwerms och Flodens Wattn/ maste man ffrllra 
medh Dammar/ hwilka stgqes Uthanwärckm före/ att be- 
wara dem. 43.

Qm M-Santzer.

somhalfwa Wallen blijr lijka med
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En Sttern-Skantz.
dchlar'/ ^ sedcm^dctt st!s,a^^^ dehlas, 4
S-öres / som xa dm fL ^ '»/ Bröstwahret
gas u^läAan^ EMstnöd-

En läng FvE ' "

Schräkftantzer eker 
Mftvema"^ ^^öBclägrmgar/och till att bewara Löper-

Hwars me Spch wZndas ut^U,^E'"5 ^^aiitiqe/
d-rsträckra sigh ttll d7anL WaUernasAWars me Spch wandas utk ätdNA, 5^ kyrkanttqe/

»pallrva druvas <- viums wrdh
S--



Lm SkM-Känfien.
äre afätMlligsrorlcek/ effter Ortens och Man-

ftapetz Bestaffenhcet/ mD eller
< och A^o«r?»-§r28nl.et / tvanoa ^)s«s

wen emoot Fältet/ men -Graftver wltta
moot Staden 4 eller ; 7brede.

DesieWallar hastverBroftwarn 8 eller ivFoot yoga/ 
östver Jorden/ medh z eller 4 Pallar. ^ 47-

Stycke - skatt frän >Ltavz-Walurnn '
DetzeSkantzer mäfte rnndt omkrmg warawälbcfasta-

E s-m «
' GmävargchraS inttr sinalare än 4 cllcr ; . och
r eller-j dmp.
Högder/som finnes brcbc tvidh Städcrne/att befästa.

Dä samma HSqder lägger man / ett Styckte-skatt 
frän Staden/en Faltftantz/de giörasfa stoom somPlahcn 
fordrar / och här anffer man ingen skapnad / de ma komma 
huru underliga de willia att utyjee.

6omm«wcM«rer ftän TtädekNe/ till Dtfi gfföM 
drade Skanher. ° ^ ^

Man qtör r Graftver kastandes Jorde» va den si,dan 
man wtll haftva sigh till Brösitvahr / la ttock att hon kan
mootsta ett Stycke-skätt. . ^

Liqqia Skantzerna nar Staden / fa groras c^E"- 
t rätt L,«,4, och fa sin af Stadz-^
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att bIumElEoch A stO M
M som uthr Vnder-wallen. kordollia Stycken dar uti/ 

Mlger achMlige ^«ksr«« Meningar om Casematter

Dö-



46 Sm SkanH-Känflen.
Dögm talar och om Skrotstycken/ jdm af 

mycket kunde stada Fienden/ hwilka mtet kunde wara säker 
uthan i Castmatter/ hwar uhr de sedan märckeligen kunna 
stada Fienden.

som intet tillåter Underhall/talar om dm ne
drige Ort/och ma» stall äntelig bruka dem.

o-D/L strifwer/ det är Orsaken hwarföre man har öf- 
wergistvet Hwalfwen/och later de nedrige Platserna wara 
öpna/ och till att hafwa r Platser giör man den ena lägre 
än den andra.

Sedan ock af kan man see/ jämwäl och de förbe- 
melte/ att alla willia haswaLastinatter.

Fölga nägra emoot Casematter/ fampt
Swar där pa.

Frägas r. Om man stall bruka Casematter / maste 
Wallfooten wara murat/ hwilket kastax/ och intet alltijdh 
stickar stgh.

>swar. Woro önsteligit att alle Wallar kunde beklä
das medh Mur/ men man behöfwer intet kläda 
och Foot/ ja sielswa uthan tvoro nog / att >
deste Castmatter alltijdh hölles rene/och att Orat mootstöd- 
des medh Bielkar/ stm pa särdeles sätt förbindas/ att Jor
den intet rasar mycket in af Fiendens stätt / och amijdh fin
nes sä mycket Steen/ att man klädde sijdan widh 
5 eller 6 Foot längt medh.

r. Fragas: Hindra de Musqueternc att bestiuta näste 
Braswen och

Swaras: Art örome och Achterstycket af Casemat
ter. Mäter ästven ja mänga Mufqueter/ fom wore dhet em

rät
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4» LmEkantz-Känsten.
-7 Om man ock sade / att Fienden kunde snart bedraga 

dhe Belägrade/och storma ea annan Ort/ an den dhe synes

HegyMa; ierwenhar stvärare att fora sin Storm
vä r mer ? tnsendSchritt tlll en annan Ort/

än dh/Belägrade att föra een hoop Stycken ifrän dm ena 
—, >> mnn wendera iu manaa

gnistra alle kunna omkomma.

Swaras? Detta kunde wal ffiee om Castmatters öp- 
nina wore i c> eller ir mmemedmrdhe förborga
de Cntematter äro man 4 breda/darföre knnna oe m- de ^ncmarrer »rv mcdr skada e.«
^-.«-äninpä Skippen; Krmcr sorwurev oui M
len under Utvals/ löm bär/ och darstne a^t Styckerne sta i
Fahra ffulle man öftvcrgtfwa

q. Om Winteren/ när Graftverna äro frusina / sa kun-!

währ pä hwar andra giorde/att omden nedre woro öswer-
rumplat / wore doch det öfre behållit.

10. När Grafwerna äro tarre/kan Fienden snart kry
pa m genom^ Lms: Här mätte Mas/ hwarföre man brukar

M^a SMeMgar medh een halfStems Muur iM 
murar/ att man äter i nödfall hastigt kan rifwa dhet bart 
igem
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Candmnlske. ....
Dm dhe Dchlar hwar af em Casematt bestar/

„orc CaLnaS^^ ?lj betäckte '

^s«WLWtz»^..E.

' ^ Case,nattens Bröstwähr r.Mr z



-o OmSkanPKänflenl. . !

bärinnekan mansättia Dtycken / till att struttade 
öfwer Bröstwähret och grenom StyckegSuggarne. Brost-

»*? 82.18 WKim, E si» M-g-B-
Hwalf.

De»ze Casematter giöres Mes r
Ordet kommer ,af Spansta» och onE det ar

änIord-GmfwaellerHuus. - , _. s, ^^^Man förlänger L>icht-^E rfran s E c clkr 7
7»^> och drager frän cr <7 s /.sedan dchlas mitt r twwrdh^. och dMer stan
nästliqaande ^Mhalfparten ckAimoes ywar oen
ue ÄW aMiär 0 v . nembligen widh /. sättiandes '

4 7s//^ lana. b? blyr meoy ^^TillOrttycke (^ 0"L-») förlänger man6 t 
frän Ända/ och pä M ^

^LLSSMEL'^
'*^LSL»°sib^tes sa tlock/ty Fienden far doch alldrig ste det. ^

M kWkv? 5? stes hwad Stycken äw tienligast mhl



pa Vwar lnggcsett Stycke ^
Qm Styckcrncs Bmuk i Cascmatterne / ^ 5 >

hnsta7han^ö^er^Grnfwn^^ägen,,,/ sä 
Wall/mitt för so», hnnwill kn kärr-ven nr E/Mappar / L fy c7me^ Graf- 

0ch nr komma fq mycket f«>Da>nm.
«., Stycken pa de ptg«eem §-
formecnademTtllsteqM E E «»^ rntet



ZL Dm Skank-KanAn.
egen Höad ffull / och hindra affsnitterne. Där moot siva- 
ms/ at Ge hälla de wäta Grafwarua reena / och bestryka 
nästa bräckia i tärre Grafwen/
gifwaEeld pä 0^4/r^^^/Hörn/der Fiende plägar plante- 
m sina Stycken/och kommer Fienden atgiöra sine 
mänga och kästbara. Sedan kunna de ock dhe be- ^
lägrades AUnitter/ och bestiuta :

Dhe giöras Meves/^. 55. r
Sichtlinien för^änges in till Fästningens s eller ^ 

Den jom gar frä till sidan tar man
mitt ernellan vmneoch Keht Punchten / och giör en 
Cirkel med 14 Övning; Sedan tzijger man in frä e -

7 Foot/ för Asistätzgrund/ och upförer k
L ^ r; och sidan for Bröstwahretz
onlagh / wijker in frän ^ Lill ^ z! . hwars inne- ? 
häld ^ ^ blijr z , sidan drar man tillhopa. Bröst- 
rvahretz innere Högd s?. Slifwer r. si är ? hee- 
la Brösttvahret/ och ?^ öfwer Grunden 2. öfwer 

Grund upfördt. ^ Kattornes Höad giöres effter 
som manhaar La.gmheet till Jord. Och pa Bröstwähret ^ 
giöras sä mänga Styckehal somiskiee kan. z k

^Htvalfwet laggcs wid Trappan/hwilkeu ^ 
wetter in äth staden. ' t

Pj sina Fästnimar lägges och pä samma 
Men enrellan näste Eastmatters Bröstwahr/och Kat- I 

tan mäste lsmnas 4. Bredd till. Grund/ 
giörs som tillföreude. Ochdesie are store nog ( sim 

först omtahltes) hwilkw man intet större haar sidtpä i zo
Och 14Q

sm l



-Om Skanh-Karrflek.
Sm eller Strich-PlaKm/ ^ ^

^/.ch KL M».rÄL7°«LN/;;F;s^
Bröstwahr. Och om mmi ivill sttt eghet
LS»-s??-s mSL"»Z s

MM



§4 Dm Ckantz-Känstelr. ^
Nnnommed Mnur/ och Nlnrarua kunde hrart LaNNch^m de dä äro o^dc/siyga Stenarna 

N UndeEallen och giöm ffada/och MMr altsa

^"GioMmanHonom breder / slkan

na dhe intet affhälta Fiendens ty han stmter !trax vart M- 

der-Wallen.^
L>M AffsNlLM iN l S-/?Ee« (EencbemM.)
Här talar man allenast vm dhe AMMr sonr 

L irelfwa desse ar o dust / nar rtya»
^ iasl)M^Le således

L?e.»KWOch ehuruwäl det är swärt ät gtöra mootständ/ in uthi dhk 
fnlta , la kunna doch Catterna spela r Flendens
LtUträde och detz W«rck/och ^ill med kan man uhr Ca- 
seinatterne grafrva sigh under Frenden och hans Wärcken/ 
säsoin wid s och o. . k

Sedar
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k<
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Sedan som iag har wM HmL man
mnanStt sä^ 0ch

rer iivdwmidiatat Lärare R ^ skal/om-x^f^ 

!'V för Fittwms 5tS'^5'^ kunna, tackur

öras
haf-

lcdes
>/än

Sord.
ldhe
dens
Ca-

ken/
knak-

^än

M.ran syua Tunnor och Säckar/7ä^x ^ man ^ tackm sig medh> Tunnorn^^?I « dem trll at be-ler hwad man fär/ dhe t än?'ock at"rn^^^^ el- 
fom storma. Säckarna uthför pä öhem
de stora kunna rnnchalla r och stna/
jFoot/som tiäna M at qrörEMmmE^ F^-»Mdre 
ra are eqenteka beawämuaa-r mue uchass/ke sto-Wöstwärn "yt ^->^ at r hastMm



^ Hm Skantz ^ Känsten.
Hinna Muta emellan dem/man brukar här till allahanda 
flags M sour läter wäl boya sig/ Mm Whde och annat.

Om ^-«er. Grceneknippor eller
Y(h

-tz. 6;. äre giorde affOwiftar/ och stillieS
der uti ffran^-ME. at dcssc are aff stonc xna^r 
giöras sina eller eller stora aro lyka twcka » Anda.na r.

A,he stora sonl blandas medh Jord mulln/
^ ' ' Hr utt Löpargraftva-- '

till allahanda aMitt,
................... . . Foot länga/bundna c
tet mebr än en Aoot eller omknnA tiecka. ,

Man däppar dem i Wax/ Käda och Terpentin/träna 
at lystr opp om Nätterna Fiendens Arbete / at man kan
rätta sta der effter och förhindra dem. . ^

67. gtörs aff starckt Wärcke / som ma«
ster L ^ 7. Soot höga/ hwilka man upfyller urcd ^^. 
och betäcker sedan Arbets Folcket ther med. 
nar at ftängia Wägar igen / och när man f-Mr bland 
dem Jord och kan man Watn^ras
war der med.

Om pH 5r«^etker.
^/Äi/^^.s8.ära affstarcka Pahlar/man Mer dhem 

nthi nägon ^D^««^,däranan besährar hastigt kunna b.rfma 
-ftverhumplat eller anfallen / widh Strandar / pa » 
Mösnvärn aff förtäckta Wägm/ uti tarra Grafwar un
der till at förhindra Stormstegame.Wtd brukar man dem / Miandes dem uthan
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L>m Skantz-Kanflen.
str Grafwen/at Fienden i Uchfall icke med hast kunna för" 
»agia vtyckevna.

Dhe Mas stt tätt/at man medh Mustet Pipan kan 
komma emellan/ äre höga öfwer Jorden 4. ^ 5. Foot/iJor- 
dm ^ Fotter.

eller Storin-Pählar sätter man tivärt utt Mal
len/narmast ostver Kanten / förhindra Ostvcrlöpare/ 
Stormstegar.- . ^ !

Om Spanfla Ryttare/och Harfivar.
,. dNan tager dar till fast Träa/ som Eek/ mm i månget 
dnr as/ andra Furustackar/ flar Jernband öm dem/ dhe tal
gas 6 kantige/bäras Hall där igenom/ fom fees aff^ sy. 
z.-4. Tum/emellan Kappama blifwa 5.- ä.Foot/ floS 
pa andarna. Nyttan är mäst bekant sa t /cm

70. äro ock stadiga Stackar / spekta fullt 
med hwasse Jcrnpinnar/ tienar till Bomar/ wändes knng 
mitt pa när man stall öpna Bomen/ Kx. 71. är somen am 
nan Harf/ och kastas där stal

Qm Fokanglar/Skermer eller
Fstanglar givras sma och stora / kastas hijt och dijt i 

och hwar söm de elliest kunna liagia förtäckta.
gtörs affttocka Eeke Plauckor/ at dhe 

kunna sta emoot Musquetm. .
72. är och ett Wnerligit maneer 7. Koot bredh/och

, ^ ??> lare goda at betäckia Soldater för Granater 
och annat styrt. 74. Fyllas med Jord emellan.

H OM



AiU Skantz s Känflen.
Om Stormstegar.

Dhe atöras pä Hdant Manecr som man ster / saat 
Vw ma kan sättiaS pä den andra.Ftz- 75-

Om BlMdor/ Ee,/e?- och
Blinda7^. giöras affallehanda Ereenar och bin- 

des tillsammans/äre goda at betäckia dem som grafwa. ^
77 ^7^ llätas ock astÖMstar / dhet tätast man

kan/ äre goda at gä öftver Graftvar med/ besyimcrl-g dem 
löm äro sulla med Ehttia. - ,.
' ^ 78. tiäna at hiclpa ^«E^ ofwer >
^'^ad Broar arbelangar stall Läsarmflnna der utaff 
W noye/ där som om ^^//^,e,forhand!av / nembl. uthr 
MN 9. Melig Ofmng.

Mlqek Hum man stall angrijpa enWst-
mnq/ den stangia istän alla sina Fördelar/ som Fram

sostn kallar gtöra cn o,L^ > och sedan alt hwad stm.
föllaer där pam till man hafwer pa alt sätt be- 
rorrgcr o sig samma Platz.

Till at gtöra en DWK
cMan dar till Ilpttare och stnechtar nied

Qwactennästaren / förfarna ^---»-.och stisteMn 
kunna hafwa nagot Förstånd SmcmngensFor-
deel / hwar uthi den sörnamblrgaft bestar ast de nasmg 
mande Orter / la at ett ladant Miat 
^gomar / och betager alt bivad stm kan binda

E tUtk nägon
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Lg Sm Skantz-Känsim.
^ »r^öer-Ä, och mäste öhe da sa myt-
L fo7ta7e. till at fa mycket snarare Maga en 
Mannan sördcelachtig ^-där Kendm ladanttllwren- 
de hade försummat. Och s^^jM^H Se.

Qwartermästaren pa det Mgste om
ovtbens BelVaffercheet / huru han MU tller stsiUa 
Et Äck/ och alt forcwetter / siMandes Ryttaren 
Pä frtj Fälten/ och när wid Floder / och andra Nam elar^ 
v-LE/k, uti Buskar och pä Klippor och Hyglar / alt pa

knapt mebra kunna hinna an at dehla och stalla hecla sa 
aret/ doch skier detta ja snart det ka» rvara möylrgrt. Och 
när bestaraffäthstillige^,E. drar man ge-
meenlig hwar sör sig.

wa^Ä^> ty mäste han giöra,om sitt Läger en cr-v-»»-- 

och der han rveet at Fastnrngen ar
M Manskap / at desi Uthfall knnna foga honom någon
Oläqenheet/ mDe han giöra sig en Och

.... Ma Veawumlrabtt-

«.«»«-»MMiL^fSSÄLLTlLL
MsMmet 8. ?^oor vreo / ocy vrn ^
Foot hög/och dhcn yttre 5. Foot/ hwilket ungefehr fces aff

^ med hwad där till hörer/mäfte man plan-



-öm G-anH-Känstt». A
tm pä Mana ställen/st>m ar säkert för Stycke-Skatten- 
ech wrssa Parrar där till/ som äre befastade / M

-Lb'"'" ^" E-'» u!?'LV'S
alt Mant är beställ mäste <7^/ ^wartermä- 

Platzcns styrckra eller swaabeet ocd^^,
kan^ar/fta7ckttll /^ock n'^" ^som

humman^LSL^ 

Ide^MassnlL^LPöhlar/ betimandes W 
LenkanLL^^

T

. . kal öpims och föras.
är !Svnna/Hwilkens ärrda

^ ^och detz Hufwud wetter



6r Lnn Skanft-Kansien.
mycket kmna man beflijtar sig at nyttta tiT
detta soM sagt är allahanda diupa Dahlar / Huus eller 
Wäqar/ mm när man dhet intet har/ maste man latadhe 
främste som gräfwa liggia pä Knaä/churuwal Aetta Ar- 
bete med största Fördehlm arbetas om Nattetydh / Arbe- 
tame böra alttjdh aff andra > särdeles
Ryttare. Och när dhe främsta pä Knaa hafwa giordt 
Begynnelsen affDraftven/kastas den an whdareopp aff 
dem som follja där pä / till desi han warder ttll r. ^ 
bred/och ;.Foot dtup/kastandes Jorden fömth emoot Fast-
Mngm/^ 8».

Huru man giSr
Dhe tiäna egenteltgen till at Fiendens Styc

ken/ fampt deras Wallar/ och besynncrligen till at befor
dra Arbetarna / ty glöras dhe ock pä äthstMgt satt/hoga
scku -e. änGa som « stnckta som c?. Hwilket sees aff
dhe nedfänckta brukas aldramäst.

Till at giöra ett . det man i Begyn
nelsen allttjd mast brukar/är fömemblkgast där wtd at ach- 
ta/det man icke lägger det öfwer 160 r-^ frän Fastniw 
qen/ elliest kan det intet mhrätta.

När man giör den första Löpargrafwm / planterar 
man ett emellan och Löpargrafwen / och ^
bar man Mtet Skanskärgame fram/förr än de drqget sig 
ttllbaka/ lätandes som man wille pä en annan Ort «-->»,«- 
^ eller plantera näqra Stycken/ «a at Fienden mä bcdra- t 
gas till at rickta sina Stycken dhcr effter. Det är swart f 
at säMa en wisi stoorleek för ett ungefehr bör
man till hwart Stycke giftva rrl Kvot Platz/ dhe r; Foot 
tiäna till Skättgluggen/hwtlken är wijdare utan till.
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Sm Skanh Kansim. > ^

we^Iordcir^^^ nedcrsänckt eller" mft

M at giöm L/E emellan
Gmfwarnc som pä Fmn,Wa kallas «r *
Mr man wA gröra twa t,,s,i^ , med Alftvar eller och! at bedraga Fienden/Mr man 

lan Löpargrafwarna om s E ^"som största nöden lyder affF,mden/^^/7^ ^>n 
Löpargrafwarna/ och swrk-as med 'baMaoch hÄ^!Ä 

man glor och stna omkrma desse ^
Fienden faller uth/ kan man Ma dem stnaa / tadaii^m!^ 
WSnIm»^ ockwma fi»«dd> mAn bmd- s>2fuq«<SNW,S

-ss m-n MM d- Mqm »KL^°

M ^7Ä/'L-E «I», W °« g°»a MtzchLL»
Huru man Utan lvärckan 8?.
En Fästning som inan ordentella mäste

^ körstdd med Utanwärch/ altderföre mä-

MNÄLMTW^rLLLsS
Lrsaken stam beqwemkgast / elliest dher dhe äro mycket
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, Sm Skch-Känfittt. 

köpegmstvmia Posteme stämst i
SlN8^e^e« »ti 6/^ Fst. g.

maste man'dhc?samm/?amm .^M^kwen till 6-/^.- 
under kallar man "kwer/^--^. SL^k^m.stvr'! SL^»E dm

7. och dstmän dar
gre och wanstre .» x ^ gör pä hö.

<? ötz-LAAK
l>« L?LL^5'»»'Lch «-»s-mn,«-7«

och Bröstwnrn mäsprmga. ' ^Ees at bäde
Huru man^^g ^ pH strtäckte

!iom s^a "qmftvmEanföra^ g-ör siqh ge-
ftöswer ^ . ärTt E- Ä! ^ct mm, mcdhL 
pmgare/ r det wan ofsta rcke ^ uagotMa stg/ och Ecldm är starck/5 -^°vcm Jord at de-

Zr detbaste och brawasic Äk /, 7"^go>necnlmcn '»r-

rp«KrL"M24 "«k«»'"«-«»,« -^A«d//ch

- ^ ^ ^ och



L>m Skantz^Känfim- 
M äter Nlt

iMLÄKLMÄP-M»'!
kN^ «;L'EVÄSZ
s °LZmZ'UÄL"'lK M Ä.,° M
SW heM Mand/sampt Staden RW/mmdawa.
LkeK^-^ iaK MW
Krria bnwtstade/ och i föllie der ast kan grfwa ^ajaren / och

ZLSL^-W-s^

?KL7S«'L"7L^ZFzÄ°«L«Ma§^ >KrLS.«SSMLLj
NÄ?^S8W-/P^
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LmSkanEnflen.

Mckt Httrta och en L w-.sa ett oför-och under dett/den war Hans
gen wrd bemelte Beckholmen,vem?/, wld Landsättnm-
D till Land; /derest han"lMtm?me^^^^^"^^^ 
hwad som brede wrd honom koll / / oachtat
mena/ ibland hwllkä tw m.-och ae- lo/hwar .ned As och w-d honom K-

Ulkv m irmattMnde Mm

LSL7SWL k"«-Dm Lsm>i EL SLL^A--
Huru man ftall Era Grastven / och Ma

Dhe som lntet spara Folck / läta strax dem som



. ^

MUL'

";z

W.

b 8 Liu TkauPKänsien.
«>»»/^de äro/sedan de äre /-F^de uti cÄ«e--s/ka^e», halff- 
parten taga ^«tt//-^.beflagna med Jernbläck/och rusa 
nederiTrafwen/draga sig ml ^».sä nar som de. kunna/ 
chwarunder dhe sig täckta cfftcr möylighetm/ medan ^«-«- 

giöra sitt darckill/ och de andre aff ftm-
ta braff. Men ellicst kastar man up nagra . och 
sklutcr uthi Wallcn eller Muren 10. eller rr. 7-//» 
tfrän pä sä at sä mycket lät
tare sedan kunna ankomma.

Man mäste ock i medler tijd sökta at giöra Grafbrcd- 
den flatare/om han är mycket brant/ och sedan uti Graf- 
wen giöra en bred / Jorden kastar man pä
den sijda som iigger emoot 7^«E/k«, giörö 4.7««
diup/ sä at Jorden man kastar pä sijdan kan täckta Karn. 
Man kan täckta 7--a-r-^« med Plankor och Bräder / för 
Fiendens Ecldkasming.

Hum man stal handla med lväta Grafivar.
Kan man intet tappa Watnet uhr Grafiven/ maste

skall man sidst noga tillser at man betacker det med nägot/ 
at Fiendm icke bränner det samma up/ i medler tijd mäste 
man starckt skiuta pä Fienden aff och

med Skrot och hivad man har.
Redstapen till kckmor sampt htvad man ther tvid 

bör i acht taga/8^.
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lrn.
för

maste hasi/a t sfrTh större. Man
Buldan bekade/ och män^ 5 ^^.^?'ber / Sackar aff 
at tanda a» med / hwar Säck^a/k'c>^^ Ena till

W»ckq,g->,off Ftz„« « ^

?«-A".'"" ASMSsm»

l-"-

.SLmoes r ratt bredt at ^
^Nt^a/I)eh snn httn tlnn?n ,v ^^rt Ean aa Dt!han Wm-cktygm der L M/ brukär
tar alt bort s! uwckctLm der^effter/
maste han wrjka , Sedan
man will gröra Krutkammarem ^ot / alt dht dher

SmKr«k«mar/^-E och LM«/k» ..
8- P"s^A^"N" > ».«E Mr jM.

l7S.iUe»rL ^ s?L
te tandas Mijka. ^ ^ ^ och laga sa at

^ ^ Krutet



Lm Skantz-KaristetK
Kruttt lägges anten i Säckar cUer Fierdingar / ooch ss at 
^.E mnderalt^sändcr.^^ giordt dheras

de aemeenlrgm feela. . ^
HUM MM eN StDkM Utl tN D^/c?-.

mcin dav 'mevd^ §^e/c^ lNl)(Eek de^ivelnlW' .Mi'"7!«.^,O^- nulan/mastc de som Dagm tlll-

h

g
a
st

8
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äl
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förcnde woro l Löpargraswen/ m ga ^
ärm Platzsomwar brafKarsöker/manmasc ock>.iwce 
lätiaia om man will sig i s^e/k^»- eller ga anda os 
N bonE och Wta Post/och säsom Fienden plagar l hast ^

I Kruut och hwad annat de hinna/ maste ma» 
lLLmch)aÄstt / atdhet mttt ma utbrätta. Dheras ^ 
e^vansta Rvttare/harswar Doranglar maste man alt uhr t 
§^?kmm/bstmmrstqast är at be ahra/ när icke' In

/^E.^.at Fienden kan dhen Ryg-. kic

aen aN naaon vvvmaile^ ,,
'Jordsäckar/Skantzkärgar/ O at de t hast betackia sig.

tN 6e-re^ts/
När all ting är sa tillredd / later sta

och förnimma om de än intet wtsta 7"'^' sedan och ett Teckn med m eller hwad man wm/^
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-5M Ckantz-Känsten.
hwar och eu estter sur ma aä an ^ 
gm för detta bättre än Natten ? Da-
mycket mehra at qröra sttt^?st^,^^a^NM A
1 -Mk-. L sum R,L7K„^"b«-»

giöra Alarm pä andra ställen / '"^te man »ch
med en eller ,7 4° Man

deras Gewärr måste strarGewähr oclnnmat^
Spadar/^7L5^^
och maste nu Stor>neusä!cdes brifv2nM?«eel/^ l-g/ 
har wunntt den bcgtärte ^ ^ ^ man

Hum man äxe^uppä L»/ebe» och bemechttgar

kcr A ^71 stg der/om man m.!r-
andra" k.ora uhr sitt första och

L.7 och deim^L.^ ^uft äth Fiendens 
0ck> nst^»ä«^5 ^ Utfara m r Fiendens

»,>«r» R-nknMr-L-irr"'" " ^ db-tdiia» »k km- eu srenoen nyr deras l Catorna / hwarest
dhe



72 -Om EkanH-Kanflett
dhe Belägrade gemeenlrgen hafwa deras sidsta 

Huru säsom m Fästning stall.
Dhet finnes nogsampt bestrifwit uti min lHe Hand- 

Book af Adelig Sfning under TitulafAdelig OstM un
der Titul aff för en eller -e. L. ö, tor en
rätt Soldat. ,

^iq hafwer icke funnit onödigt at wijfa Lnsaren 14. 
flags atstillige Maneer aff Befästningar / fom athMge 

hafwa widh handen gtfwlt / och aro ast 
pä Tysta uti en fexäckig Figur »/-^E^de/hwar 

utur man ratt wäl finner hwars och ens
89. är den berömde Malarens^^? OE

Maneer/hafwer giordt runda Bolwarck/pa dhet dhe stulke 
stä »a mychet bättre emoot Styckerna. Gwrandes sitt ^ 

der der Murar racka hwar andra/och gror der medh 
on läna af rc>o Foots Opnmg/ samma Ö^amg sab 
ter man rn äth Staden pa O^^^^.-och genom andan aff 

drager en der han rörer een beqmrte Crr- 
kelen wid ^ och s sa är ^ ^.L>. ett halfft Bohlwarck/ deH 
främste Muur är i Skoo tiock / pä hwrlken 15 stycke 
Gluaqar aiörs/och emellan dem sina Skottgluggar/ dhen 
hwäWa gängen är 16. Sko bred /baakMuhren iv. Skoo 
ttock»-

/V/S // list heela fiidaik
§. kallar han svin stal hafwa r - 7. ftegh / hwart

steqh bestar aff;. Venedische Skoo/ Keeln giör han i en fyr
kant z;. steg en fyräck 74. och i dhe öfrige z i.Sicht-^^ 
aff Boiwarcken tar han aff tridie deel. ^ _ 

7^- c----/- giör äthstillige/ utan och med
Keel-Puncts Längden gör han i;o Nuth/ hwar an
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b^DT^-^LKA'' ^ '°°°^

!4. -»^.hivaraff ir VE-M^^-Z^wercks Slchk

SL Sttr MMSÄGk
?- gr. eller §</«/«>„ M>u blyr han utt en 8. Äck blK r>-» a.^.....^ LL uaiswa Kauren sn,-«^« ..



6s L>m Skans-Känfleu.
7V:- Fsö. /- Ss^/Mgiör Bollwarckä Winkeln 

af yo.,^. 4. och;.Äckergiör hän dhen lilla Strich-Win- 
keln/lijk med 6. och - sä bltjr den beftmkna Winkeln 
uthi 4. aek Lo. i fem äck 78. giörandes o<e«/E 
F» affroo. till rro Famnar/ hwar och en aff6. Fraastffa
Skoor. . . v

EUtk m Spansk stm skillicr Keel-
Puncterna rfrän hwar andra/vOO. Sko/ HwarderaKeln 
LOo. ioo. Skös/pä skuldren sätter han Flygeln. .

> ^V;s W wtll hafwa Keel- PuncLen ath-
stildt 54O. Skoo/gifwandes z6o Keln och Dtricke
ywardera 90. Skoo.

?/.-s M/. Ssrs-- äiek glor Keel-Pun-
ctens Längd 1500. Skoo/sätter 50. Skoo stan §. Lill k. och ^ 
r L drager Wallen ^^/der om / med^^s^ och Bröst- s 
wahr i iO. Skoo tiock/och gwr i Grafwen en 
1^. är med Bröstwärnet 60. Skoo/ sta i§. och istä s. i c7. 
aiör han i50.Skoo/ drär han en blind L/^O.L. dher pä 
sätter han Keln s ^.250.Skoo/och Hufwund-^^«
L. 4OO. Skoo/ drager Sichtet stm dest Wall är 80. 

Fvot pä
n.s ^ aiör inre stjdorna

^ r. zro. Famnar/hwardera aff8.Franjyfka Skoo/ delar 
dhem i r8. lijka delar / dhen ena som ar 4°. Famnar/giör 
han hwar till Keel s c-.o.L och r. delar/det ar 8 o. Famnar 
hwar -4. L. «7.0 L. uthaff s. cr. s. och L. 
ovrätt/som LL s^c hwar 6o. famnar/men cr. //. o / hwar
dera 46 Famnar / och drar s.cr./. rr.Bollwärcks Sjchtet 
fdm han kallar sedan drar han 14 Famnar
bred Graf k-r^r omkrinq-

Annu stal Läsaren fä ste äthffillige berömligt Mans
Maneer
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a- Sm ,

som alla stmncrligeii aro stort Berömvärde"""

»«D mLM*'H«"d"/st«xrm »» H«,

K L -«-E

Eorst>id^/mi M ^

»«l- Sch-ÄÄ „LLZN"M '"»l! -7-.y6. ar ett Enaeia-e ^2". r 16?r.

............-.
'7; 2.^,

- LÄL7LS <L7«- ES««ttv
-ch-L^LLLsE^ M.»«»,i68r "Ack/hwar cfiier Mcintz är n,-. 
betet wld'S trIlmrgs E)I!8^Z7^' br-siv-t Ar-

thr Sttähssmd/^-" stdau o^>.u-

' '°^^"»P°M--/Sf«-Kch L. »»»»>.



Hz Om Skans-Känsien.
6x. >o6. m Fransos och uthi Luxerv

burg.
Och sasoirnnan det ^F«ä«nr Maneret pa Befasmrn- 

qar /har welat wM aff sadana Orter som s denne DM va 
samma Maneer befinnes/ty hafwer man har upsa^t Nam- 
nm affsirmma Orter/nemMgen:

^ L Z.
16.

V^/rc/
Z4
3-5

^7. 
r8. 
ry. 
ro. 
ri. 
rr.
23.
24.
L§.
26. Fs/-/^c
27.
28. >^^s--cöe
L y.
zo. 
z r.

L/i-M

Lr^s^«r
^6. OFl-^c-^L

28.
l<
! L//^s--e

40. »5.
41. L7^/es« ?s^/
42. 6e.U6^e 
4z.
44.

(Z^s-r/o



7? "p" W-IIIkr «1l at tor-ikc-r- dka«e „»

(7/^? I

^.Mr Maffden,änga/med NrAZ L ^
Kr»r L-LE.

8>L'L'LL^LL'^^"°nEf«

Mr/M ar cmoorstä m stÄ^k """ ^ Veqweml.g- 
maöru^^m/BeöstN^!^^"^ Mokfiänd.Ten

LÄs?Lr2LZ???-rr
Ten andm bestar aff en bkidekea ^ musquekerande.

m korciSc-kioo förfakka / r som alla delar ukhis»m ->cc^n-ra_. ' ^ kcher de belägrade ak st-ada dhem

stn- man aSenastuppä 
- Ckällen/scm blistra scraquemde.AcVK^ ^ ^sivarar dhe 
^ Arrm-rog Mer kacern^ NpK-
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7S ^ ,.....
dekas ^oreissr mycket swagare än kacervL» i chetdeWwa anlagt 
dek Klvalar mycket sma/ antinger at taga till dheras Lsttloo«r meh- 
ra Strichplatz pa eorcivsn , eller at förminska Grafwens Lm-

^O^alion bestaruthireWapnsom man brukar / ochuthaff 

5wad rum wan dem anwänder/ det är/hwarest man Feenderna kan 
blifwa warse/ i det atdhe willia anfalla kao-co, affSsckiooirn,. 
Deffe Ställen äro allenast Flyglarna uppäcomce cie kgxao,, °ch 
ILoos V-ub-l» Mancer.Men hoosILool.ä- V,ll° är anva föru
tan Flyglarna som äre lijka stora med bäonsi Vauoso,, en dchl uth- 
affeorcill-n ^ ö. No 1. l-ig. Hwilket är det som man kallar
den andra Flygeln eller Corcin-n- StrichM. ,

Lt'kl at wäl förswara dek yttersta affkaean pa Sackion ffaS
han intet wam lnnger frän Flygeln som nr twart emoot/ 
nn ett Mufnwetffatt. Detta är reeva affgiordt/mook alla beras 
Mei Ningar / som hafwa welat utsträckia Sknchlmians Langd till 
ett Swckeffatt/cch är detta en Grund-Regcl / som alla dt-uomr 
dke der bafwa welat förstärckia deras Befästningar / hafwa »Mo- 
b-r-t och effterfölgt. Förfahrenhcken wtssar at en Musquek-Kch 
la vä Loo. Oromrcnske Steg är mächtlg at dödaen MenniM. 
Ock i folie aff detta kau man säktia Epetztn uypä en L-illoa ,zo: 
llea »frän Flygeln / twärt öfiver / lcnmandes de andra ro str 
GrafivenS Bredd/ pä det sättet/ ak ett! Ekätk ukhaff Flygeln ka» 
bmna til Lvocrascarpeu.
' ck-vali-r lie vill, säger / ak ju mchra Sknchplatz man ka» 

taaa uti coirio-o, i dhet ak Kchl^ini-ia» och IlyMrna hastva 
sin rätta floorleek/öch Bolwärcks Wmkelnstn fulla Opmng / I» 
mekra äre kseeroa i Sichte/och altsä förskaffar manmera "icsel at 
ffad» dtmfsMsrtagueia, Och atdek är mycket nyttigare akforö
detta Lahlet af skatt/ sommyckek skadar dhe som Lccsgu,rs>äno»
Bolwärcks WinkelenS Opmng/ besynnerlig när han ar ntM yo-



mlagk
cmeh-

kr/ crf
»"> v!»!'»! st-» «,»

^7°«7 »v- st».» »K
7»^ ??""' ^pning -onciou-ra/mi an.^ '^" 6.M 
^ Kor hafiva / ja pä LaKloo som lom än
och altsa j» mehr hans Ftz»„r bar Äck,5„. ^ ^ M rätt Lin-o, 
fir deras Bolwärcks store LvnMa^»»^^ KEare de äro/ mktt 
Pl-tz stnll som Lsttt,on L maffE »' ^ lkora StT 
karkao-ro,- styrcka - /U 7 0«ruosro,. hwilkek Mycket sä ?. Monaden pälmL °ch den LkS L gL 
, Twärk emook sä ka? hwarkEo7?77Sknch-^ 
k-Z-a. nagon Skrichplap / fä at M Grcf-j,

mehr blistva deras Bolwärcks A»^ F^r dheras Figurer 
haller doch icke sä före / akm/kk^ Greff kg°-,n
na/sä mpckek möpeltzik är / kn7»7 Bolwärcks WinNar- 
ukhi fln lilla korc,6eacioo,och bade wäke» ^ Mpckek spep,ga

des Flyglar Mer
k.7n^^ " ralwa giordf. Men ban ss»^ > Er/,om allam»» HaraffLomn.n. °ch87-e ^renvo-
altzd stal g-öra Flyglarna lijka/ be/nmA,^-?5 »fnga / ak man

« pr-5-r-rs den lilla Skrichlinian för^»^- " ^ ^ menaudeS kill pa/«den lilla har.5. -0. äöch/undom«°Sb «k fä
ller k-u, mera än den andra .- Men snm a ' ^oilcs Ekr-ch-Plap
stora Strichlinians Förmän aenom7« 7." """ kullkastar dhcn 
Ekrichplapen eller ke» , « ...» ^^umeocacjonaff-----  ' '« w-l .»gh lä at koka hans Schl/kullk^

stan-



-7L Ett nytt Maneer
stan^eS först Gref ksZsa, Skrähl/som äre sannerliga rätt swaga ; 
wttsa ak störste delm aff se Skiäh! som äro alleKersLe/ äro pä intet 
annat grundade/än pä GHnmgsr/ och wil man begynna aff Greff
^ekssaas Skiähl. ^ ^ . . .

i Största deelen uthaff dhe Ma ( säger han) meer Mndadepr 
Qromscrren än päFörfahrenheten/ stuta ratt wtst at Volwarcks Wm- 
klarna stola eller böra aldrig wara mehr an 9». sr-öerr lyka foln dm rat
ta Ängeln hade nägon särdeles Dygd M andra/ och wrlla at l 
kUngu.nr stal rätta sig dep effter / och sorandras effter Tahlet pa?^ 
lrZonsrns, Men om de begofwo sig lfran de ^Lrllsmarista/ och tlll dhe 
?^6sta Skiählen/sastola definna/at r det 
aswer guslrcLtsz pallivLS. sa warda 'Volwarekv Äöindlarna 
äer^de aff stora Strich-wLnkelen/hwilken doch ar alla conlläsrMelt uthr 
Oetenllon.

-ig som han war / at man sivarade bhet som iagh har redan genom 
ek«vsl!ier äs Ville sagt/nembl. at den rätta Ängeln har den Nyttan 
at han intet kan kullkastas fram uppä Spetzen / hwilket doch intet är 
naaot särdeles / fast han haar och den besynnerlige Nyttan at han 
kan öka Lorriaeas Strichplatz / sä myEet som Öpnmgen uchast 
(^ireumkerev» l^iaisa ökar/hwilken§oroehl langt öswergär den han 
af den obcula bekommer / hwilka han altHd brlckar. ,.

Dmna eoalsc^uenusa är intet god at Huslicstes sHlVD radK
öftver xsMvar. atnembligenBolwärcks Wmklarnacommeaclsrsz
af stora Strich-winklama/ och man allenast bör betiäna sigh uthas 
piano Kassar, hwilket han der af wi! sluta. Hwad mig anbelangar 
L -et at aSivum stal rada öfwer paMvumffä dömer iagh heelt an- 
nor!cdes/iy iu starckare LQivom är/iu mehrabör k-llin-m lOa: 
^Äivuw är ju här SttichplaM eker ken. som bor upkäck.a §.em 
derna i dhek dhe ga an pä r-cero-, hw.lka äro har p-lN.^.saai 
Befästningens ändkmahl äk aNwMgaoch -owwooclser k-ll.vnm.



kil ak
sa mycket möpekigik är/ty hör man hekiena sta ast klsns 
ha» stärcker här Evnm s°m är S«^-P,IEr k ?^ ?

>>> -N>V 8 "' ?><> »»-»»<de!, ty j det / nar°ttian ^ "^ Mtet mmdre conLxier^-wer/mäste man L'ka s-kion-en-I täalÄdä deÄaan^r»"^, ^ bft 
Lomrascarpen bttaaa Bolwärcks ^ msttgande Anglerne aff
-°n^om man fm Mi de bästa L-7 fornahmsta o«t.n-

NZL»s"^°«- E DLÄ?LL- 
z-»»L LL KLS^KKL»bättra/ när man giör Grafwen lUa med Limen ^ ^ ^ ^
r->c«n!i. förhindrar »en instigande Ängeln ingen kiA ^ E tlll

'«tnAä .Wckt^dm Rrdeb, LÄ?" de nya ämk,-- 
«N.«E kan förEMtn Äe p" ^°"i->°-> eller -i°-
Zot Stxck- W7La Lna plant--a^d-r nä-

«»Pä SL«tt,E.r.'st^ BrhwÄm"
Pä coni^el m «läggi» nagok Sdpek-
Kre inre,c ^ «ssGrafwen /sa bör man der-

^ ak



E<« nytt Manm
Mer han är sä starck som den andra/ förmedelst fina Flyglar/ sä lär >i 
Ernch - Playen eller k«u. lända honom kil stoor Fördehl/ ukhan ak S r 
rer ffulle behöfwas nägra Stycken. Men dehukau sä nekar iag ak k 
den stora Sänckningm förhindrar säkkia Stycken pä eorc,n,u. 
kil ar bestinka GrafivenS Botten, iag säger kwärt emovt/ak kl-o- k k 
kiolrane bar mehra Fördeel med sig än dm andra / söm man kan s« 
aff desft Figurer. Tck Styckek som Greff k»L»" lägger pä fln i 
Flygel »td Strejk-Winkelen/ där han stöter hoop medh förlängda > f 
Strijklinicn/ wid den 5. Figuren pä andra Taflan/kan knkek bru- ö
kaS til annat än ak bestiuka GrafwenS Boktu aff mootstäende , r
/?/-» . ry han kan inkck sec för s. som stiuter sa mycket ^ <
ukh. Aiksä är inkck som m>§h förhindrar ak läggia ekk Lkyckie <
pä dhek stället ki§. 6. r. Taflan / hwarest Skrichplatzm f
eller r-u aff 6orrioea begynner / hwilkek giör samma Gagn som 
Gref ksxao», ty iagh -pnar Skättgluggen inkek mehra än som 
giörS beboff/ theh man kan träffa Grafwens Bokkn pä Lsckioo, 
och om man mil säya ak Skottgluggen är läkk ak ruiner» widh 
Spexarna/ sä tilstär iag wäl ak de« kan stce till en de«! / doch stal ^
Stycket intet bliswa derföre bark/ty sä snart man har stutit/ sä äk 
dek fördoldt bak om Drvstwärnct / och kan man strax bota lurad <
som är nederckutek med SkanSkärgar; Aitsä kan ren diupa Sänd f
ningen intet förhindra / Ehuruwä! ju mehra Stycketz Angel medh ^
Bwsiwärnct ör Spesig, ju högre baswer E kattet / sä ak pä sid- ^
stonye Wr det ksrsIeU, medh »oriaonceo, hwilkek tilförne ingen 
Lväor har funnit pä/ at wijsa eller bekekna. j

Men man maste gtfwa Skättgluggen dhcn siutnmg som han ,
beböswer ak uptäckia Grasivcn aff Bastion, och läka Bröstwärnet ,
bliftra med sin wanliga Olast kiänligh / sä förhindrar intet Sänck- ^
ningen / ak Strich- Platzcn uthaff den läge Oorcineo, hwar om ,
iag wijdarc stal kala / icke kienar til Oonrr» Lsecerier, ty effter dhe ,
Stycker som man planterar pä Etrtchplatzen aff Oorkmern». intet ,



«m°°k Skyck-k/mchr7^dL nytta ak stck
gast urh> Grkff?ggsa, öL«koii- c.orc«»n sHrnembli-sand- -chrätta L-tt-ri-^ ' - ^ "aste vchstst- »eV
giör de färnämsta^ff^Uij,Mx/^E ^A ^ aff hwnka man 
eller o-k-nt-. ty utho^d-t 7 "TAnna Strich - An,ea
penöicujare och mdMane/ strlangiande vsr-f-er mtet aff A « ua!ar77L^^ °-°n ^
försvarar. ^lcgruggar/mehra an Grafwen aff ö^ion som han
M7- ^N"-g Ukaff5.-st„6. Lastj°o».ka-

5 ^'^Sknchplay ukaff 0oni°.o. sä ^ rhck

NKS^LLLA L« °»«
tz-st-a <Mdk L^rLst^L^^^rnästa »«. 

2L,snm ULt ^ ^ ^on ^srsiel med Oovcmer'-
ak dek första bknckekvär-m Mygclii^ sees/sä

^-^-'»-SSLNLLLtz
^ - gur
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Ettnytt Manett
Sm/feer dersöre intet mitt första Stycke/sä wäl kaeaa affLastion^ 
som Greff e^ns^och än mycket meer / som mgh sta snart bewft- 
sa , Lch om han hade giordt ^rt.° aff fin vnUon 
med eorcknan. i stället för atgiöra det pä Spetzen Mtzt Lsstion, 
som han har wHlrga giordt / nisch första Stycke L. krZ. 5. r. La- 
fian/ hade han mehra sedt med fin klans SLE, än rgmom dm som 
han hoos de andra ^uckrore» fördömer.

Dhet är ohngefehr det bästa han hastver/ säger han/tiL at bMff- 
ta stna nya Saker ; Doch stnnes andra Skiahi Mhra ast^större Wars 
de/bwar ast det första är kunäswencer, och Grunden uthast alt söm an- 
^är kknc Men han har intet betient sigh.der aff / antingen
at han har föruth wetat detz Swaghert/eller at han rntet welat 
hwad andra rrmNores hafwa aUegsrsr och framdraget forr an han»

Deffe ^mdorar ftya r. at klans AsLsnc giör sa myt- 
Zet / och nästan mehra än klsnc kiedasc, skönt denna senatt 
är aff samma Längd som dm förra/ sa stall han doch stödias uthaff 
Loreinsrnes Strichplatz. , ,

r» Lch at man altsa bör hälla flg til dm k^sLeran^e, HM 
-en i det han hafwer intet Fehl pä den fijdan/ giör ock Bolwems 
Wincklama meer Obcus, och Befästningm mycket wtzdare.

5. The förkasta klans kiskaar - ty dhe lyckia at SMch» 
Platzen föröke§/sä mycket som Srjdanglarna öpnas/ hwilket föror
sakar en stoor oWheet »ti den irregulisra Befästningen/ sä at Ft- 
mden weet strax pä hwad ställe han är swagast / hwarföre och at 
de twärt emoot äre säkra at klans ksranc giör alla ställen lista
siarcka. < . « s-4. De nya Hurkorer säya/at man kan plsvcers flera Myc
ken pa kassn pä Lattion, hwar- Bolwärcks Ängel är Obcu5» än 
pä ksee.aff en Lattlon som har en rätt Angel. Jag weet intet om
dhe som förswara denna Flygeln haswa framdragit andra Skiähl/som
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jw.lkek a, off-MAäflu^ äL E° l«ka -ckmpk medh Graflvm 
s->km än dm r,r.moij.' " "« «°d«»ö. Ma mehra M
dm an^a Cafl^n S^z^ä ^ Graflvm» Qioi, L.

är M lagom högd: Ä« Rummtt/^arelk^' ^ ^>/«hög/som 
degynner C. yc>. roik^n2 den mookflaende kaooo 
nkmriomM hwilkms böa7<^ ^ uttdm flora kor.
Wa/ sä ät k"tt a7dL^Lk^ Sötttt/ c-°°lt^el° bör 
LooSsoelv nckkad- ^ka.ttLrfran  ̂gräsar Ukhi V. och ssHne 
MeeMm ^-r halfwa dchlm aff k-c.o.' °ch
Kuhlan?k. hLL" ^ faller/ sä gräsZ
kan mttk mehr än -o^soM^nu«^^° °.'^' <y ö»dr

föemehnar mara bättres fl»8e mKn^ lE» k-»8-a
dm andra flagg ^ ^ «äl pä dm masom pä
dch HMga sckncknina .



78 Ett nytt Maner
Skätt r. Lastan / 9.6g. och rhen kmkorsnde» ri Tastan/6g.is^ 
blifwa sedda/sä har dm förra ingen Jördehl mehr än aff dhck första 
Stycket L. L. ky se andre aff den strsta rensar sä wäl Grafwen som 
dt -ftiga allesamman»/ hwilken Jördehl nog betala».

Först rher medh ak dtt beräckta Stpcktt pä kisas kieksae seer 
nästan dubbeli mchra aff Grafwen / Sn dtt pä den rsr,rande kl-a- 
ou«a, hwilket iag sälede» bevMser.

Lät nu dek bekäckkcSkyckctz Skätt »chaf den kiokoraove kl-n- 
yusa e. v. r. Lastan >c>.6g sä och affdenr-m-rsodtsr. Lastans. 
6g. 6. V. sä kän ren förres Skott kullkasta alt det som fin» »tilkl. 
aogalok. v.k. Kz.io. »er liskwälren smarcs intet träffar/ Uthan 
dheksom är i sen lilla llUsngeln k. v. K. 9.6g. och altsä är han 
mindre dugeligh ak stava Fienden rher han stal gä öfwer Grafwen; 
Elliest i fall at Lr-sk-a woro pä 6 pä halfwa kss-o, sä »vaa«- 
rsr Skätttt aff den 10. Lg. mycket wisdare än den uthaff den 9 och 
altsä faller han dem som belägra mycket bcswärligare/ när dhe wille 
1og«m flg ver ukhi/ och denna äthstildnaden är särdeles nyttigh uthi 
rhe FiMer aff-o. eller ir.Äckar.

TE det andra/ om zc>. 40.50. eller Aera Soldater irke glöm 
tillfyllest/ ja en gäng mehr/ än dtt första Stycket mr-rsode. Ly i 
dek man ställer dem til z Lever högt bakom Lorcmeo- Bröfiwärn/ 
sä stola dhe ha stukik sä snatt -oo. och kanstce roo. som Styckek >- 
Skätt/bwilkck intet giör sä mycket ktkl-Lt som >oc> eller roo. Mu- 
squekstätt: Äch utan kan detta Stycket/ som stär mycket fahrli-ik 
för Fiendttnas Lscr-rlsr stull / offka blifwa onyttigt / mista stn 
Ärafft/och spricka sönder/dtt som liskwäl inktt wederfars 100 Sol
dater eller Musqwetcrer/ altsä mäste man mindre lista pä ett Stycke.

Till dek Lredie/om man uphöyer e,vsli-r«,hwar uppä A» 
rillcrier ställe» / när in ti! Flygeln pä eorrineo, sä »pkäckiä de för
nämsta Styckerna aff LLVsIisroajksson pä den emootstämre Ls-

kioa,
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mm/ om man gitt '50. roilar.till hans Strichlinke/ mm man haak 
MtttmchrTwelat deruthiinfluta-Lch h«adgagn«mP« om 

^ Mekästmna / ak der ärv 6 o eller 80 ^uu6 mehr eller
minvkt^ Läsaer man icke Lsrarosr uti alla Platzer s och skönt man 

firheela «u,rmlo° . lisiwäl Srgodk/ ak han

fä är dä icke en som icke knorrar heemligh emook Prmtzens BeM 
. »maar/ och Sonv-roanrao» siora Försorg. Städerna u.hi klan 

. ^ ^vLntka Nederländerna / (om N»oro Ana krmorpaler
«sa troqna/hafwawäl wtjfihmad Troo och LP manbör sättia til Zw

mookständ / och ak oer ärÄe en/ oachkak huru de älsks 
ttn Min! / som icke heller v-ii ombyta Lkek/än at see sina Huu, 
wara kullkastade. Tet är sank / ak om man boroe bttiena stg ukhaff 
aambla Muhrar kil ak befästa Skäver/som redan aro bygda/sa kun> 
L? man effker -ä.0vs. Vsubsos maneer spara en Bastion pa n. eller 
,r. och dek Pä höffk/ky dek kunde hända/aksijdornaS omlrggrande O 
laka inkck denna besparing- Mm om man nu hade ^ b 
detina U.ensZe affsijLvr äswenwäl spara AnndemaS Manffap- Y 
M Mana siora Befäsiningar är dm klano V.o^e cn gang sa

M
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^- mm 'ykwckl gör dmn»ÄsifMM'

kek mövelis^ äe4.77e/!?»^ öpnade befästas sa mye- 
den, n-e^r s,n, ^ wara kör onmligheek ak flärcka
w? aMEJ ' ''^la dek / y dhe/-.«^ Änglarna mpLk

^warfore ssa! man under ett lkcen / al aiöra
lrM/bomasa ftän desse senare/ dek de kunna hafiva mehr» 

ba°a!laM»7 ak g-vm ltzka starckk/ ukan ltzka swagk
M man ^Eikhelm ukhi klsno kakm . hwa-

1 ^UtN Greff maneer / Mer k/rn k/r^4.
Mr k sina Flyglar sa langa pa en fljda aff no. 7s^ som pä en 
^'4°. och meer / hwarest man bör alla Moo. w/r»

händer uki en e^«//r»- Aästnmq - L» A- a 7^ maneer / som affdelar sina FlygM MerÄ
andra^o .-'^-''^" ^ ena sijban ärA ven

lkarFa/en ^l^uc ksraue dessa fljdor Ma
jtartka/ky den ena har mlek melir än i"? 7s//^ ttl
^«/^?ukaff^'al rz. eller ra. Man kanskya ak de Keer^som ^ 
L/e«L^ ^lygiar med 17. 7-^, äro mindre än de som
/ aff dem med rg. ^'ag kiistckr Lek/ men ljjkwäl kära §,en-
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derna som kanstee inkek sa wäl förfiä den ?ra/-r,E Reglan/ inkek 
lckqqia der in under mindre ^»-«> och sälcdes icke mindre el
ler-ändilig lära de inttk bruka mindre Manstap/ hwar emookltjk- 
wäl man har minder fördelar kil ak förswara

Sa är nu allenast Greff som kan förwijka ^ mgh den 
Mka Kraffk iagh gifwer äth uki min ir--ex«Leoe

ochkän slya/ak hanwhsar Fienderna den swagasie W 
dan/ och alksä hwarest de stola 4„-r§«er-rMen först cch främst 
sä är denna stjdan/eburuwäl hon är swagare/ ltjkwäl starckare^n 
om hon giordeS effker hans maneer som iag redan har bewtfst, Se- 
dan/sä är Fördelen äkh minstone lista/ lär wäl wara
sa wäl underrättad/ om de swaga ställen som Fienderna; Lch om 
dm ena week hwar han stal anfalla/ sa lär ofchlbark den anrra cch 
weka hwar han blifwer anfallen. ,

DenFierde obj-erion: Lat wara saya de/at k-c-rn- uppa en n-- 
ilion korwsrsiwes en ratt Ängel worv a. L. L. klg« 12. 2 Taflan cch 
deras Bröstwarn o. e. v. Om k-c-rn- k°rm«-a- en obcu; rrngel af 
120 67-ä-r , hwilket stundom hander pä kl-nc« r-nr, sä, woro 
de L. v. k och deras Bröstwarn v. 6.» stulle blij sa mycket storrean 
det förra som u. 6. och detta tillijka med den beqwamligheet man hafwer 
pädenstubbota Ängeln för det första Stpcketz tilbaka spelande gifwer xlatz 
för ett Stycks mera pä k-c-n wid 5>-mc tk-ram an wid kickrnr.

Det Skiählek woro billigt om den andra fljdan af Bröflwär- 
nek 6 ». förökade sig sä mycket som denna ; Men i stället ak det 
ökaS/sa förminstas dit till nagra Dötter/ och man kan inke? känna 
äkstildnadM aff Bröstwärnek aff enObw, Angel/ifrän Bröflwär- 
nek aff en räkk/ukhan ak man delar pä bägge sijdorna aff dm rätta 
Zingeln/ren obculä AngelnS ätstildnad frän dm rätta. TilErempel 
M! LM förra Vemovstracioo-sä har den obwla Ängeln zo. gra< 
ckor öswer de yo/ nu msste man inkck sLtkia dessa zo. grackor pä ren 
ena stjdaN/somruan har fatt dem uki denna vemonlir-mon; V- 
Oan man mäste rehla r; pä hwardera fijdan/ som uki ren Mande/



- kil ak
fy LaiLion äk V!rcu5 körmers^sr. ^ ^
dch Spch/fi-änFoken pä bäsqe Fli,a17n7'r"'"/°"' 
och inktt en Lima allena rraaen ,f7. 7!'"^ ^ äro ">>'« cmook/ 
dä ölefive mrer Lsssion r-Znlier/ Särunä^? Foök/ky 
DsmoaKratioa. ^ Alöra denna

Pa ratta Anglens Lz/fjon, hMr6 ks^sn L r> ^ 
l;. 2. kaftan / och BröstwärneL I) x >v ^ o. 6§.Lsss.on.hwarS Bolwarcks Angel?är foew„» m
dtt man tillägger 15. Zesci-r vä ^pn-ngen/ i
m» Längd/ckrc k. ö. k. och dch Brössnsirn k'» l«m-
kaS »ki Spctzen niecr - 777,7 6.». o. ssal mrer förö-
dm ar framdraga som e^Fördeel^'^ tyckes mker löna Mö.

^LrE:L?U^s
^ »Lr '7 r°LL MSL 
LLUikÄLWE^A-
gluggen/som mrer kehösver näsor paMaa Skakk-
som säger/ak man kan plankera K^re S-N,^v ^ k-hlar »Hen

^^ELKL»-LL- L«

d u,7 ställe L ^L'" ""5' 7 Gres koZ-n, och ^°n- v7. 
när man A S-S--a Eest/ är dck mrer ändklig nog^-° Lm för Päk-o-rn. afSsssion. der Äo
sig moot r ellc- ^ man är nödgat at försteUk5sn^ ^ sa bchojfde man 40. a 60 Stycken/ för- -Han dem son, man Md llehötzer pä Flyglarna , Dek äro W

M r 7S-.



^ Eki nytt Äianm x ^
^Mmnaar sä wäl försedda merh Lrrillsri». Effker nu Äs»c 
P odauc försvarar bättre vm Liikion , som är kware ofver/ a» 
kl-ll- ksraac kroor iagh migh nogsampk haf-va bewtzst/ a"n iaA 
Hsukarren förra ukhi min lL-ckoäv och maneer / ar langk fstmeer,

e ^ ?. ii.
Qm Bollwärcks Ängeln.

»77Ag har redan förmählt^ / ak Ld-vslli-r 6» Vill» har ukhi sin 
^IrsSacom korcikeacion wnst/det wara lijka swart akkugPW 
Spenen päenLsLonaffenrääkAngel/ somdm affm Ob m 
Och de som detta inkek wilia kroo/dhe kumra läsa hans 
«oa,r. Jag bar och Sewijst ak kae»rn, ffola hafiva uchaffcorn> 
«,ro» sä mycket Strichplatz. som möyeligitär/ ukhan ar sor-mnl.» 
de andra Delarnas Skyrcka» Och pä dhe r. öäsximer anräkkar 
jaaSpningm affmin BohlwärckS Angel förste det mgh denna 
Anglm öpnar »ff yo» Araelir. hwiltet gier nogsampk tlckänna/ ak 
su närmare de komma kil denna Opningen/ ju fullkomligare arode; 
L>ck alla de som bruka korcikoaeion, komma LfmerenS ak man al
drig haffver mindre än 60. zr»6»r. Den andra förhindrar ak Op- 
ninaen inkek blqr försioor; Ty effker Bohlwärcks Ängeln ar lch 
ka siarck när han är rääk/ som när han är odens, och effker man 
Hör taga urhi eoreineo sä mycket keu eller Srrichplatz som man 
kan/ sa bör man hälla flghkil dm räkha som har mehr StrichM i 
Lorrinen, än den som är öden». Man kunde lijkwäl gifiva nagok 
effkrraffdmna sidstaReglan/ uki k>olizoo,rna.hwarS ciroumi». 
r«o, Angel är 150. xrnckor.och uki L,Lönerna, som äro bygde 
pä den räkha Linian. Ehmuwäl iag wäl weet / ak en räkh Angel 
är bättre än m spetzig / doch lijkwäl har iagh inkek welat öpna mm 
Bohlwärcks Angel Uthi 6. Acker / som edsv»Ii»r 6e Vill» haak 
givrbt» ty iag finner Wa som han/ at det är mycken Wn akM
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mpckek lyktt LEoo^KrM / föröka fvrmniffa/
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IrsÄac. Di al wrd ändan pa dhmna
W radelM/ae inkek Winklama siarckare / finner

Om Strich-Liniam
....
^aliag icke underläka/akförkäaaa ^inchlnna/

S<fwader til mehränizo loile/^ ^-k-ahl som inttt w«M
c«2?LSSLL « M«

K dcrföre öör man inktt me^ra ks^7^-' ^ M Mahls/ 
Stzgclmsom «I.5-nL 8o^"d Spetzen affL.Mn^än



WWW »ÄWMSM

86 Ett nytt Maneer
Först sä Sekänneriagak ekk Musquekstäkk Kar inkek lägre ätt r;o 

loilsr kil Mst mähl / men dek förhindrar ittkek ak han icke dödar en 
Man/när lian ärförstuken,meer än pä -70. Ioiler,Dch som man 
ukhi en Skorm aldrig annorledeS stinker/än medh förflugna stätt, 
sä behöfwer man inkek bry flgder med huru längk de gä rätt fram.

Til dek Andra/ sä angrisper Fienden gemenligcn Playen inttk 
närmare än pä ro. Loilar frän Cpetzcu aff Laiiioo, och äre mi
na Flyglar «kek mehr än izo. roiloc ifrän Lrecb-a.

Lil.dck Trcdie/sä har Skyckema inkek sä stvor Kraffk ukt dhe 
kärka Sttchiiniema / hwilktt iag redan har wisst-

Ändklig ak ställa dcffe Lucdor-r heelk och hallik kilfterz/sä och 
ak draga asf mine indragne Flyglar, dhe Förbehlar som dhc kunna 
gifwa, sä mästc man hafwa en Rustkammar aff swara Mufqucttcr 
och Gkuffare,försedd ester Befästningens fiorlcck, och gifwa dem ä!h 
Soldakcrna,som äro längst ukhur wägcn och bakom.

Jag föreställer nu inkek nägok nytt ; Dek äre mySek fää Be
fästningar som icke äro försedda med sädana Siuisar, och iag haar 
sedk in rmook 6soo. urh t en Befästning : Skörsta reelen uthaff 
de Musquettcr som iag har stdk uti säran händelse / woromxckck 
kiocka aff Järn, dhe hade inkek wstdare Munning än dhe avgcmena, 
och de woro tyngre än de som komma ifranBiscaja. Mig tyckes wa- 
ra heelk'onödigt, ak en Musquetk är sa siarck fram i MunninM 
ukhan wid EwanSstrufwcn/och man seer sällan Musquetker spricka 
längre frän Fängpannan än en Fook. Alksä när dmna Liocklee- 
ken fortfar ända till Munnmgen , sä är inkek annat än dek M 
Musquttm mycket kung. The Musquekker som man kallar Lk-,- 
joo-, äro bättre giorda än desft/de äro iittek sä kunga / de hafwa ea
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stoor Munning, och de äro inkek kiocka aff Järn utan wid Baab Bo
strufmen. De stiuka ingen rera mycket längk , utan dä man lad
dar rem härdare än elliest,ky man weck ak dhe icrkek spricka; Ä!m 
dcffe härde och siarcka Laddningar förlahma mycket Musqmkerama/

och
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^ ^ saoan Krajft/aede säni, / ^ L , ^0fsan6 Längd qierderr/ som med elk Swcke/o^? ^ ikiuta sä länae med5 
Emnmg sä äre bkeoch w,M ak "^an Wa?n / ^
^ twark .genom en Sr- »ä,7 pä z°c>. Ckeg/och
US /V""' Ee man skulle föriee -V,' Tesse kull.'
AFE^Ea on, dem medTklN"a^" ^d. Sch
^aa^LaaFklicka mvckekfälla»<inLunka/ sädana 
Ece gar sönder/dHukan kan in-,» 5 e' ^ebFllnka nökes lnkek mycket

ar sank ak man finner inke?m»°»» Ukh, ^lv-roo,,.
«°°. men om man l flällek för!« uchmatt^^?.""' '» äire 

l«° mänga ^
s' ^E' vlh sakke up Skäncker aK>..,^ ^ ?^m skiuka kill

rM;RLLrLSS
^meHraLHö'^7u''ek'^ak Skr.chlmian ssäNfikek Lass

7LrLrM ^ ^E--mcion. I«ZH weck w" ^^!./"^"°/ "k fäfängt uppöda 
kanttn aff ^ SraAnS



zz Ett Nytt ME
«>namS M/ och tak nogsampk mook ak inkek Elrm gar Nkhur BLs- 
san/fkrr änden största d-imaffKrukek är »Mänd^ m-nmg 
week inkek huru man kan säncka Munnmgen pa en Boffa/ som man 
börgiör» ak stinka stan Mallen pä Gr-fw-nS Bottens M Klch 
lan föllo uth / om hon mkrk woro förladdad,^ Och han wn ,aya 
»k man inkek bör förladda / ukhan öfwerfi pa Kuhlaii / sa är 
vek ckk M/ pä bwiikek oM-srscn- stolegtsma grann achr. Lni 
^ ^ k»/under o» öfirer Kuhlan/ när man stmler
uchföre ätk/ sa kan intek Knhlan stinkas med ,ä st-vr Kkaffk/ som 
L Skott-k ärupföre

Lf dek h n7äMr Körladdning pä Kr E och ren lilla k^enso.n
han winner merrennahastning/bör inkek örhmdm honom at läz- 
oi<r ^örladdnina / pa det han ma mttk stmta fasangt. 
b Re som mttt äro Medz med desse SkiMn/de kunna M 
derasSicbtlinia 140. loiler, eller betiäna stg aff mm medelmMga 
^.k-,7^ än.;°. Mmomd e g.örahen

ne kil -40/ sä mäfie re inkek gistva mndre an r4- dotter, kil dera» 
Flyglar. iv.

Om Sijdorna.
cv>Tbl ben stora korriLcrcion. eller ak kala kydeligare / nkhi m 
dkom6o»cioo,hwars Stnchlinta har-;o lr-»l-r,som ar ch 
mäfia man kan haswa; sä äw inktt stjdo^ 
Wasiora/kySkrichlinian är myckekstörrc pa Irgurerm unver 7-m 
ror än pä dem som äro berutöfwer/, rek ren ena s» «a-so^ 
andra hasma lijka länga Flyglar/och Keel-Lm.vwa effttr reraS i 
ror lista deelka. Altsa mäfie man/som ,ag har giordk/räkka pa r
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k-, länga/uran a ftuckka ^>8°»°rn-kunna wara Itj-
na äkhffildnadm utt kin si°r?°chii7k,ä^

gar M.nkek ak häva,,a k„ »rn.,7^ korr,6°,r,on lw.n-

korriko-rar ^ ^°er heelkonök.gk/alman
kP dm sainma/ a? L" högre än M m 7 ckck/
Eiga. ^ mchr»Platz Ä.°m°8 äckuch^n mÄ

MZMKLSL
NL7M3OWD»är dhe ärebygdepa>„^L7aff m äLänoL7k
N>°ro kygda pä en r-osill- aff m <r äck-. l.A v a 
ock der-as ^ ^ " 5 acr 1 den klia kor-ciSoseioo .. lkulleddfiradäkttt äekcnc!-r,ci, aff k,o«rn,
pa 4. ä-ken/ s°m m o myM längre än de aff; äek. " '

n- - --LW.WLL- LA?
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Ett nytt Maneer
M hans Befalning en mindre 4 äckän den aff mmlilla korciKos. 
cioo, stulle giöra/ sa bör man sta sa östver/at risnqunne kan häl
la 4. z. eller til det rmgesta^r. stycken i den mdragne rlaaquea.och 
at de hafrva til det nngestaDrestyckemaL. loiler tiockhet. Befäst
ningarna hwars Flyglar woro mindre än dessesidsta/ äro intet tim
liga (il annat än til Fält-Skantzar/ hmilket allnast tienar til at tin. 
rera en Printz med skadelig sparsamheet / i det man förorsakar ho
nom at lata bygga sädana»

(7E V.
Om Kehl-Liniema.

M-sons. Vsabsa och Kreff föröka stnaKeel-Linier medh-
^6ireum6sr«as Ängeln - hwilket äk wäl giordt när man brukar 

ktsna Ksrsoc. giörandrS deras maneer sa mycket lättare/ ty det äk 
intet annat maner göra den ena Figuren än den andra: Men mig 
tyckes doch wara bättre at föllia dhen allgemena öLecKoäsa, som 
intet ökar mehr än som Flyglarna/ latandes altejd Kehl Lmierna ass 
ttska stoorleek/oachtat hum stoor som CireumLeienr Ängeln woro 
en ir.äck/ hwars Kcht lmier äro iz eller 14 loltsr, större än dhen 
aff en 6 äek/äro derföre intet starckare/om deras Flyglar äro lijka/ 
sä ftamt Lsttioa aff 6. äcken gier nog rum til ett beqwemligit 
rrenokomeac.Men en n äck som har ro ^iisrs klsoo,eller som tak 
rz. eket roi5er Strichplatz uti eorrmsa mehr än 6. äcken/ lä- 
rer jembwäl uthan twiswe! wara mycket starckare. Thet är dherfött 
intet sagt at man ffal aldrig föröka Kehl-Lmierna / man maste alle
nast undmjka ett öfwerflöd / som förminffar dhe andra dehlarnas 
Styrckia- The ^ucdorer som giöra Kehlen af en wip dehl uthass 
inre stjdans Längd/som stekte dehlen aff den samma / hafwa mtet 
märckt/ at kroneer, aff en Lsttion,som är bygd pä r. stjdor/kor- 
morsades rn Angel aff 150 Zrsöor, warder mycket mindre / och

mindre.
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kil
mmdre dugse fil etk godk ^-rr-ock.w-oe. än r.»».
L-Loo som är giord pa,z;.§»6«- Anacl
rimligheten söm liskwäl knkek är aff Kork nn?^,'/ a boka denna o- 
kan draga etk nogh wisdk k-crenck-weoc »ä k Enandes ak iagh 
hwars Kehllinier äro femte bedle» ^tk»oo aff z äckeg/
affrenna deelningeffter < älker/ bekienk migc-r asskoliZoo-^mekr än vä «

sä gerrag mina Kehllinier,o l°m 8 äckens/
ftmke dehlm aff flsdorna för öwär -r-ä""7 dhe» 
ka deras Qrcnwfercn, ni.n^k?e ^ ^ finner Lägenheek ak ö-
Lsilionor Wa skickltga/ak wäl irara ^Eck giör mina
minska Skrickpla--cn u^^ rk mara r-cr-o-k-rsde/ukhan ak för-

da sig allenast ar a-öraett^^^ f ^ ^uci-orer- som bemö- 
tränlrge ar giöra err lAer ^ ^ Euast äro
för dem som inket kchöfiva mrer^ktzrstä ^aa"^E bo^^e-cioo. 
>ngcn möda Ivara - ^ -a?S tycker a; man mästeia cch de a?d.ammsta. ^ "" ^n°cn alla Fördels

ukhi^Edttsomiaghargiorr 
kroporrion affKehllimerna/^l!^»»^»^" förmmskak dhenna 
inkek bättre maneer ak aiöra denna 6 " ^^glarna större / finnandes 
dr andra. Oachtak km^?^ ?. ^ "^lunda ikarck medh 
liskwä, inkek gedk m a r. m L?na°k'°n Kehllinier/ sä har han 
°-'II°. °ch Lhar m^ med m
0.5-05,on. wa:audsrre^1^^ «l^ °-M bästa
«in» indragne Flyglar. ^ K^Mler kilfpllest för

^ ^ - L>m



2 Ett nytt Maner
^ Den kroporrioo som ck-v-IIi-r ös Vill- brukar uthi stttt 
Kehllinier/kommer intet öfwercns medh mitt maneer at giöra Oril- 
lon som är mycket annor ledes än hanS. Han gier Lem mkck mehr 
än flctte dehlen aff stjdan/ och om inttt mina woro störte/ sa hade 
iaa intet rum nogb för mina kerreocdemeocer, och rroern» aff 
min vaitioa sknlle'b>!fwa wycktt karta. Denna kroporcioo är in
tet nyttig / uthan uthi Fält-Skanyar/ hwarest man sällan brukar o.
Mover.

VI.
l-/a»eerua rller AyAlstMst»

Arest ksZaas öä-ckocla bkhälla Flyglarna altijdh lijk» 
"^Längr/oachtat huru länga stjdorna äro alt ifrän no och kil >;o 
loiler eller Mehr/ hwilkek giör en god Wärckan uti den neeZuU-- 
» rorcikloacioo; Ly om Bohlwärcks Winckelnaffdhe sma Sij- 
dorna biifwa mehr hwaya / än som Flyglarna woro broparciooe- 
rsde effker fljdorna/sä tienar dek inttt uthan i en 5. äck. När c,r- 
cuw.k-r-nrr Anglarne äro mycket öppna/ sä seer man allena efftkk 
rlanaueio-5 storleek/warandes Bohlwärcks winckclenSförminstam 
de omärckelig/ ellicst om en listen fijda skulle intet kormer, mehr än 
en Angel aff 128 Zrscier.som pä 5 acken/ stämdes tilhopa medh en 
sioor Stjda / sknlle Bohlwärcks winckelenS förminskande bliftsa
mindre. . ^ ^ ^

Lät den stjdan A. L wara no Io1ler.6Z.r6.4de Lastan/och de» 
stjdan L v. 140. giörandeS kilfamman en Angel aff 108 Zraäee. 
Lm nu hwardera stjdan inttt längre woro än no lojj-r,som ä.ö. 
och 8. L. sä ssullcKehl-Lmierna wara 8.6. och 6. k. ochBolwerckS 
winkcln L. N. K. ffulle wara mycket hwas/mcn effter stjdan som är» 
,40 loiser är hopfogat med ren aff »0/ ty blijr Bollwärck tvin- 
kelen k. I. K. hwilkm inttt är fä hwah som L tt. ll.

ILons. ei, V,ub«» och clrevsllier Vill, proporciooerai
^ ^ ............. . stn»



tiöak/9-v^L^.
NÄm dmna dkeLg?» fLkm den A

hw-d mig -nkekmg«/som kroor ^ Wckrcken r
M med Nytta kan/ sä giör iägallamMa ^ Ea man
yeligtt pa en Ma affiyo 5ojl«r mpcktt mö-
lioo, giör lag dem fickke dkblrn />lr n,-, '/ ^rln stora borliKos»da/si.m är -äng attT.-44.^7ä/^^ ^ en M

Stycken pä den indragne klgnc.o -^e^^-mna planttra 6. 
Fsygeln och Bohlwckrcks Anaclns^v>?,//,!"r?^^-^^^ den andra 
H> 4 Ackerna afimin Med-lmäett^ »esse smä fljdor.U-
'ama mchr än r,' s«°b-e inkekIkyg-
dcs deffe Kg. ilttt bl-fiva sä wäl b^sälkadcE^"' lilla/kunnan-
>rma bättre i min ^.rkoäk än Ntt ^ ^ ^e tyckes 
rrarik tmungen al sörnnnld/» , st ^§ans / hmilken baar 
Lmierne s°m Ln.§'' 7^^..^ Längd/ ki, ak öröka Kc?l 
tredubbla Flyalar ^ct stora/ ak finna rum för KnaK-Pglar/fiöL snarme pä d-EWHttttän nä^öfi ^ ^ ' 

h«ar>geuom han säger sis wara m "Jörfahrmhecen/ 
si>m de p-rp.nä--ul,o- Flyala^ ben lilla chktan
Sachkak huru W dek är/ ak san^a ttn^^T'-^ ^v"' 
mancrck ak säledeS grafiva G'afi^n/som^?? ^ ^wmen «st°ek 
c-Ierafffch,pä oLloa.° Mer

LLv .».. °»L LLLLNi--'»
>--an manc mttk derföre försmå cor-in-^.. r> ^ ^ Mm 
ailena käncker vä Lsilionorna M^n mä 5 a '^"lron; fäat man 
->« V,llban,so,nhar tagik Merleknncll^, ^ " 'lfter-öllia bäons. 
°°° pä Ettichlinicn och pa (72cciö7^ "1^.
ge ak förswara clorcineo och pao-ro- ' ^ li»ka d-ugeli-

' ^ ,. seende



94 Ett nytt Måne» -
seende kil Loreio-o. och tffier dek manerek/hwar med iagh den Syg- 
qer/ bör Striik-LinienS Längd begynnes bak sm Bröstvärnet / och 
intet wid Foten aff kl-oesn-Man lärer twifwels uchan undra hwar- 
före iagh icke kar draget bckänckiande at hällre giöra Strichplatze» 
längre/än som Flyglarna. Men man stal see aff »en nya korriSo,. 
cioa som är wid flutet pä denna IraSac. at iagh i vetta intet haar 
sölat mitt eget tycke/ ukhan har welat undfly til at giöra Omkost
naden floor/och Fästningen lqtea / hwiiketstulle hafwa misthagat
mänga.

LLk. VII.
OM

har intet gifwit kLverQL nagon wi§ Längd/ som sökandras 
Z^uti alla siZ. Migh tyckes at man intet bör bry sigh om dera- 
Längd/ allenast de äro wäl Lisoyusrade: Man bör allenast taga t 
acht at giöra dem stora nog/till at wäl förswara uchanwarckek. Jag 
har lätet see i dhet iagh kullkastade dhen sterde Objeör!OQ,aff dhem 
som hälla med klaac Kg2«ac, at det är onödigt til giöra kassa ak 
för läng 7 Det kan och intet läta sig giöra uchan at förswaga W 
Orssasion. 6^?. vm.
Sm 5-«re« och Strichplatzm ellcx BeMknm-

gen ifrän Courrm.
LMan haar altrjd föredragit dhe räka Lounia-rn- för dhe andk» 

allehanda flag som äro föreflälke / uchaff hwtlka som- 
bliga förminstave omkostnadm/jämbwäl FästmngenS styrckia/M 
kiga sökte at föröka rest styrcka/ men föröka och sä omkostnaden/ vH 
giöra Fästningen mindre. SstdanS stoorleek - och KchlenS w-dd rak 
tar Längden off Lvurciooro,/Och Strichplaksen/ hwickenärM
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^ Ett nytt Maneck
Halländerna bruka dem aldrig/ antingen ak dt mena ak ren flae 

t-, FlElcn upkäcker bättre Fälkei/eiler och ak de kroo ak deras Fly
glar A nozslmpt bekäckke aff Vkanwärckek/som dhe «ltt«dh '-SW 
för fina Lourciner i Men Flyglarna böra mkek brukas uihan M 
v-k«°6°» för fielfwa Fästningen; Lm renstundombruasör 
concr, L-cc,ri-r.sä är det inkck annat an ak swara mook Dimd-tts 
»»ec-ri.r, som kan giör kll ak kullkasta Bröstwärnek/och OnUonM 
förkindrar inkck ak man icke kan bwka ren ända kill dckkaWmckekj 
Tv i dek han fördöllier nägra smä Stycken för FimdmS vnc-risi,
M d n inre Flygelen/ sä förkäcker han i rek samma fina stycken sök 
Nen" LE.no-' Hwilkek är myckek fördeelackkigk för r em 
som äro i Fästningen / effttr som Fienden som är kwmgak ak kullka- 
Bröstwärnct snark eller secnk/ kan inkek kullkasta dck/ ukan»twerm 
qängor/dtt kan lffkwäl kunde giora «en gang/pa dhe staka Flyglar
na. Alla Manwärcken förukhan Loncro zartt,,. gler kllMe ak 
kullkasta Flyglarna som elliest äro alldeles öpna pa alla ftror / >a
fnattsomdekVkanwörckärowunna.

FörfahrerMen har hättre lärdr/ hwad Wärkan der har medh 
sia ät hafwa ett eller rwenne Stycken/sä fördolda ar Fienderna dem 
mter Hlifwa rvarse/hwilkaimedler risd uträcka en
och en dehl ukhaff Grafwen/ ukan ak c-n6-Iere-, bhen lilla omkofl- 
naden/dksie Wärck kunna förorsaka/ förukhan den nyttan man hah 
wer aff rhe dubbla förkäckka Flyglar/ ky är iag sa alldeles p-rm- > 
6-r-u aff des Gagn/ak iag fluker ak en Befäning är inkek wäl kor. 
eiko-r-r, om kon dhe inkek har/ och ak de flaka Flyglarna kicna M 
ttk annat än kil Fält-Skansar/ukhaff hwilka iag wille migh inkek vu 
kiena/om bes Flyglar goftvo mig icke rum för nägon O-ill-m.

ck.vsllier tte Vill- har myckek wäl kagek i achk uki fina oni. 
löner de gambla /kmkorer, fehl / hwar om Greff ksZan kalar/ 
kwilka kill ak fördöllia dch första Skyckc/för Fienden/fördöltter och /
Kiendm för Skyckek.Han säkker -ev.-len pä Spetzen aff Sok

spnrkkb
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i^7r

ttk rm högdm Kh flpaelen X L s»m^-"a l«uar M--
-Mär honom nkhi ^ochMm^-^nnk- O. mm han
^ ^ ai°o°66-mr- ^ °

r det de hafiva lM Eakdekka fehlek/
ar läka honom gä ukh/ i d« re Kelands-," A?Eioa i fiällek 
c°r-m-°. Dm- MEm Lkm äq^ lkMer för
h-n formmffar/ och man ssal alk«n^^a-, ^ ^ stoorkeek/ä» 
rMoare äro naara sne^r I? ^ rjd märcka Flyglarna aff deras o»

,!!" ?E°° > « si-., si», si»
kan mktt wcka hwar orsak ddc k,.^. afffln. )aghgl-mas Längd. §,a mcker^^kL^-kn"' -^Ä- 
^oil-r.jom kan öttackia Flygeln' oka» ^ E wist kahl
»c. och -k der är lgka önvtt^ L warda min.,
derka kablek / som ak fLr,v?e^n s-amee ssadellglk ak kagak öswer 
öfwer g°. Zmäer ER men klÄ7^BohlwäeckS-WnMlM 
len bäkkre/ukan fSrmmssar den wyckek mcer" §lpgea

... L SL?KL-K. Wrs
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98 Ett nytt Maneer
<ar han bott aff hwar och en aff flna ?. Flyglar / och ak dek wo- 
ro bättre ak laga >o. roller kil stn Flygel/ än onykkeligcn föröka 
Tiockhektn pä des; Orilloo. öLorck. 6, Vanbanr proporcion äk 
mycket bättre för mänga stiähl stull; Men om han giorde ftmpkon
lollor, höga Flyglar/ellermindre/sä'.voro lkidiedelenaffdch flyg
lar inkek mächkige nog ak göra nöyachkigk mootständ.

Jag giör mina Orilloner uthi alla mina A!pglar 7. L Ollsr
kiocka/och kLonl. 6- Vandrar LuSoricec bekräffkar / akdhenna 
Tiockleken är mächkigh ak mooksiä alk Wäld/ ky ukhi hans nyia 
Skad Hiooioo,äro Orillonarns inkek mehra än b, roller klocka/ 
och de andra i samma Skad äro inkek fyllest 7. .

Jag ändrar myckeklistek uki «.-v-r5«o, byggiande/ eagh lakcr 
honom fä ukhi dm kwärt öfwerstäende krcea, r. g. eller 4. roller l- 
frän Spetzen affBohlwärcks-Wmckelen/ alk effker som dmna wm- 
kekn är öppen kil/ rek minstar mycket listek Sichket aff dhet fördom 
Skyckek ukhi Grafwen/ hwilkek stulle förorsaka ak dek »årder batter
ier upkäkt uki dhe Fästningar / hwarS Bolwärcks winkel är mycket 
stwas/ som ukhi 4. elleräcker/ om k-v-rlsa wekker räkk äth L-- 
stioaeo» Spetz; Ty renna Spetzen btkäcker inkek mehra den första 
Skäkkgluggm/der man kullkastade en lolle,eller mehr deraff/hml- 
kek kunde hända när Bolwärcks Winckeln är myckek spetzig. Lm 
Fienden ärnade antasta Lourciorn, sä kunde man plantera r styc
ken pä keverlen, som stulle wara heelk och hällik bak om betäckke/ 
hwilken stulle gik pä Lreedsa i Ryggen.e^k. x.
Om re indragna Flyglarna eker K--»» M->e^, och de

laga Platzar eller kä-c»
EReff ksZ-ln giör stna inre Flyglar rätha / som alla andra 
^Luckor«>och ILooL cl, Vsuban giör stna med en Boga/som 
är siekkedelen aff m Qrerl. Deffe runda Flyglar/som doch intekalk



krt at
formpckek rundas/ äro öättre ätt ^
ro bredare/ ty dtt är ögon skeenliak^k e» El-ttsrloo, ä- 
mräch: Alkrsrföreärode ockfflrck^/l ^^'"ta ar'längreän 
na§ra Musqwekerare mehm/ det syns ae ^an Ma dher
kia O^IIoneryg och ^^rhen / em!v/)tt ^ Murar mehra styr
den Iordeman som dhe'intaga ^ ^ ^ hwatff och
förorsakat az iag sar opkänckk en la°a ^ L3ttLoo,haar 

5 en rag plan / kwarr-f^
^ccLiar uu ven medelsta ock m/ttKr»acht sonEons. Vaubsa wrjsar för ^ Ttt för.

wäl kunna kullkasta dekka om i22m^e^ lkulle
w!<s« dch Nytta. F»r än sa7om ^ Snähk kunde
hae nätt denna ?-r5-Qio„knwarwÄ/asta Lomb-r
äerer» reste läga orters brc -,„i, - ^ ^ ^°d,gk ak fa mpckek eonk-
8.7oiker breda/ Utatt btv/tt-, -- », ^ ut glöra dem 7 eller 
^ ,.^-^«eumfftzwt!ka 5. woromkaane »ek^
tion» brukar Greff vaMaude ^°-h dessa propoo
cseioo, Irsaac pä den Luden ssktsivsk fln korM.
Ctpcken/om ltjlek kände LomLer" "rtck Mchtade stoort för 
ktjden föröka mpckek Fästningens ^ kunde ven
makter öaak om hwar Orillon ^ ^aze-högre äu dheu andra/ dben ä km ^sta ^ ^

^..... - ^en-

dtt woro mnektt wärsak mb. sädan myckenheek/ ä
Rum. Man kun ^ »essa läga och kräng
^.som ieke LowbornlLtt LNL'^ ^ Mpckek Ia.v. 
Eoldakerna och conttspl^ol ? >kE m»m ruiner», ost 
. Teeka nya päfun^ Er2mL'"?" ak uthärda, 
sta Krygen haswa ost wusak / wrise^f ^^omlrgheek som de sid-

^ ' 5' Vsuban



IO0 Ett nytt Maner
Vsubaa har tyckt at Det bästa man kan gröta Där emoot är/ at in
tet giöra laga Rum. Liskwä! såsom Flyglarna aff somöliga hanS 
kostss Lrsyss, äro mtet olrske Lesse laga Orter / uthan i Let at dhe 
ärs förlängt ffrlde ftan den höga Flygeln / sä kan man sinta dher 
Kff/at han söker at skära derr lägre Flygeln frän den högre: Antin
gen at eMbesllerL Lombsräersms» som intet kunna kasta Vsm 
berns. sä beqwemt/under Styckema/Lä dhe laga platzer äro mycket 
breda/ eller at han wil gie Soldaterna och Lontt^plerus rum at 
draga flg undaN för Bomben när han gier slag.

Vthi Sttasburg är ännu mehr giordt/allakostss Braves äro 
aMlye frän OOurcinen och Ilyglarne/ genom en z. Ivitsrs bred 
Graf/ och igka Liup som Fästningens. Denna achstilvnaven för
hindrar 5urpriLsr,och lättar uthsallen/och förhindrar at mtet Lom- 
den giör sä siort flagh/ som han giorde om det woro en Wallgang 
i stället för dm innersta Grafwen: Ty deras flagh som falla uthi 
Dhm innersta Grafwen/kunna intet stada pä Wallm aff dhe läga 
orterna / hwarken Soldat eller Stycke.

De twä första stiälen äro icke nog starcka/at iag Lerföre stal afsöm 
dra mm lägre Flygel frän hela Fästningen. Jag troor twärt emot 
dhet wara mycket nyttigare at binda honom medh Orillon tilsam- 
mans/ Men Fästningarna äro nu sä bewarade/ at de lätteligen in
tet kunna öfwerkumplas / sä frampt der icke woro något Förräderis. 
DeKuthau sä förorsakar denna ^eparscion intet annat/ än komma 
Fienden ti! at förste flg meg länga Stegar. Jag bekänner det tyk- 
kes at fseilicers uthfallen / ty man kan sättia öfwer lrc>. Soldater i 
troppar i den ime Grafwen/ och dher ifran giöra ett oförmodeligit 
uthsall/ och ruiners Fiendens Arbete uti Grafwen.

Den tredie Kördehlen som man har uthaff denna Lepsrscion, 
är aff större Effkertryck än de andra bagge/ och är äfwen Let samma 
som iag söker at wijsa uthi miu laga Platz. Jag har tyckt at dhen 
bestod uthi mtet annat än i det/ hwad inre Graswens dmpheelföx-
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kil ak
s°'» sMnso sönI

dttl Sichttk affF.endern?- L°mb»L»° 2°
denna Grafiven aMannde ^5? lorn aro ännu genom
Pga Stzgeln/ °ch förlöngmnqm kss?^
'»Maka pä W«^^7, , mook Murm/ stulle fa -han ukht GraKk/hwarea^^-peka/ säfL 
h^r lansAe 5a^k fä ^ ^ ^nn I^ada. ^onll Vsudsn
den lättheten för Vkhfallen / Ek-ählek/som pä

har kunnak kasta LQwbsrog ^ ^ ^Us Orilloa
Me honom der ifrän/ sä ärvet nkek u?mln rL«k°ä^"
LNWLLMA »--K-L^L L"

iilbaka uchi den laga Piatze!,/ ^ kastas-änM ^LiL.fA'^^ k-?-
lon. och dkk är ilttet krohattakL^k.-^^^ aff Onj.
-»»Sa deras Att w.l.awaga ak st-m
Nn Kördehl^ Msä behöfs -ngcn Grasmekr-än^ren 
Sknch-LmianS och ben höga FlpgelenS fook ^ ^

xrchr mm stora kvrEarLori hwarast dken läna ^
KängikL^^^

^ 5 Me.



ror Ettnytt Manm
inkek mm än 8. wi» yttersta ändaraa - Hwilkek uM lwmgar migh 
M ak läka den höga Flygeln sä myckck löpa m Mhi Sali.on.ak fi- ° 
na bredden aff Wallen kil rm laga Platzewoch den mnersta Graf
wen. Detta äk mig en stoor hielp/förnenMgasi r 4. äcken as mm 
medelmättiga/ och lilla korcik. hwars VamiZor. äro myckek krän
ga. Man lär förwijka mig sen lilla bredden som dhekka maneer M 
kil GrafwenS Lxcr«mic«,som är wid foken aff dhen höga Flygeln/ 
som dek skulle wara myckek fahrligik/ak 8omb-rn, som falla pa des
se ställen/ icke gräfwa ukh och sörderswa Grafiven/ och dhen hog» 
kl,oe«a> waranreS inkek säkett ak icke dhe Lomberna som stussa e- 
mook Muren pä den höga Flygeln wid dH kxcriwicsc/snarare fal
la pä Wallen aff den läga -Orken / än ukhe Grafiven; Men mm 
mäfie kaga i achk/ak Grafwen som är wid fE aff Sirgk-LemenS 
förlängning/ öpnar den sijdan/ sä ak man mkek behöfwer ak fruchia 
dwarken den första eller andra iaeomwoäicsn; Dm Lombiw, 
stökie mook Mmen allenast en loiis frän R.«v«rl«n, sa woro mm 
inkek wiffer pä ak han fölle i GrafwenMen dä star dek mkek feli/ 
om han rör Muren r. ellerrolb-e frän kk.-v-rl-n. Dehukan 
Ooosriogoa som iagh lemnar pä foken aff kksvorlen, dhen söm 
Lomdoma kil dek bredcsta af Grafiven: Alksäbör man inkek fruch- 
ka ak dhe sörderswa Wallen aff den läga Playcn / ey heller under 
wid foten aff den höga Flygeln/ sä frampk dek wore icke en särdeles 
händelse/ hwar kil man doch firaxk kunde finna Book-

Jag bar wändk min lägre Flygel inäth i min stora kornkW 
rioo.ky iag har inkek haffk behoff ak Schara samma Jord/ til ak gö- 

^scrsQLbSk»e»rarQ« pä desi Lastiovsr, ty de innewändastyg- 
lar öefsnäsra bättre <^orcir»«n,Lsstioll«rns ochHalstmanans ^ 
rraQLdLWsnc > Man kan giöra mhi de Fästningar som äro byM 
wid Floder/eller pä Morassige ställen/ dhe läga Platzer något HD 
tre / och deras Stycken betäckte för kowberns» doch icke uthati 
-Omkostnad/ hwilket iaa wil wttsa i dm nya koceistsacioa som fin-
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och 6. r°il.r. ffnlle wähl Lam -».dm 6.
om de inkek kmme frtza, ^27 Soldaterna/
n-ngcnaffCtnch-LÄian/Hördmaask-T. lom S-cr förläng- 
ktt frän EpeAn aff re» S-chk-winkeln/ och,m
cffttrl^ Skpckek aff den höga§lyqel!fkan^^°^^ ak dek

°«° aff denne Lsllioo. Lefi Längd ^l-> r->

ch»«
fin

ff denne Lsllioo. Gesi Länad"s° heela r->
nlloo,och.dek öfflqa/kwattitkÄ^ keverksor affo. 
P^VAr/ffalwGsukh. dm mAelk?"" ^
>«a en rois^h^s^fiver^km/m/! kör
si» korciS-scioo, la,, ,nke'k wam 7-7» den medlc-
dm medelsta / sä wäl^ kött-r uki q. äcken aff
West fkulke man upköya alk dek öfno-, den Mae
a-dhen höga E wan wil
courkinev, som kan borde foten aff halfwa dehlen aff
Mktt mehr än7.r°L 7L n / ^^^-nna WaLangcn
Mpee,/ sä frampk man mktt äaae/^5?" ^ ^ ^r Swcketz hwars onyttiga Lanad ka/»?»' E? pa owahnltga I^svecker,
Ma d-nna WallgLm sLa <" Väst ak

Andre Lomb» fall^d7 pä. ^ ^ ^ lmalare han ckr/ju
Apglar äro mkekniehr^ckn^ellkr^ Io!l« länaa'/^^

7ärSÄssss' ^. S» än Y ^oi5cr f^,n eller wam län-
>- rm höga kl-n-en. fokcn gff bakfwa 7/?-' MäEke inkttp !tt är läng »khlzre smä FästE r°^7°' ^
» -n Pä heelk annak säkk / och L en ^ ^ draga

rem med 0rilloo«, man ffa! L- >o kanckia pa ak lvckäckia 
V - " dhem medh en psrslel lims, U



IS4 Ett nytt Man-ek
ven första r.io!en aff Flygeln / och genom förlängningen aff 8z. I 
st,oar knoem Denna förlängning bör wara mehr uphögdk än Lhri 
öfriga/pa dek man mktt ffnlic bl-fwa upkäckk sikaff högden pä Con. 
orestmrp-o; Mar. sta! lqkwä! kaga i achk ak han mktt förhindrar 
dtt för-fia Stycket pä den höga n!ao-ea ak ssiuka pä foken affden 
kNärk emooksiäende Sichkwinkeln aff Sastioo.

^ag förlänger uchi alla Fästningar hrraresi LalLoneena bekom- 
ma Skrichplal? aff cornnneo.r. roller kil c-armm aff Fästnin
gen » Dbe Skyckerna som äro planterade pä denna förlängning/ 
kan förfwara kkieionokemencerns aff Bkhanwäkckcn / förhindra 
Lacceiiero, aff concrslcsrp-a. Dch dtt Skyckck som ar näsi fly
geln / seer heela kacea aff Lnstloo som kwärk ösivcr är/siundom kun
na alla Skyckerna see honom. Dhtt stullr och sa wara godk ak för
länga pä samma sätt kl-no, kalsnrr, och fast om Skyckerna pä de
ras förlängning plankerade / see inkck kaoea aff den kwckrt cmookfiä- 
ende Laltioa.sä kunna de lgkwrsi bessiuta en deel aff Grafwen/giö- 
ra Lareerisrnn aff Loocrelesrpeo olägenheek/ och ffangusr» dhm 
lilla halffmänan/hwarom iag wil kala uki den andra dehlcn.

XI,
Om karasserre» eller BlMlväMet»

r^lä-valliec 6« Ville gier sina Bröflwärn >8. a ro. fookS kiock- 
^leek/och wil ak man intck stal uphöya den mehr äng. Fotter/yä 
dtt ak man i Belägringar / uphöyandes ren mcdh Skantzkargar 
kan stinka aff alla sijdvr/ i dhtt man allenast kager en Skanskorg 
bort/och pä dtt ak Skycktt och re som stinka inkek stä upkäckke cha 
Skättck / sä läker han Wallen flukkas/ säsom en Slssti. in emool 
siclswa Plapen. Iagh kycker ak dcsse Brösiwärn doga mktt/ i» 
srampk Soldakm icke häller sig längk rerifrän/ ky elliefi är han inkä 
ftg för Skyckek. Den Beqwemlightten ak kunm rrjkka Skyckerm



wara ekk'swa^kAMkarombnka^m--." '« ssulle Lek
EM, Iag hÄcs bätt^^,.^ , '' ^ Skpckek wirh lwari
giöra Bröstwämek 6. eller 7! sölker hSaÄb7 är ak
och Skäkkgluggar vä dhe ställen dke är» ^ ^ Bänckar/ 
man mäste sä laga ak Solbaken /ne,, ° iag kpEcr ak
«ff d-t ondaän NfwaAyL" " »«n^ är frg fSr fruchka»
eourcioaro, och^aosrM nivcke^n,"^ Dröstwämm aff 
»« ak Ekokke mätte7me7L ass I-Yg'«»a/ pä
ak hinna ki, ^ " p^"-..grnö kil
Sk tte( i höaden/som är ^ cmoot/hwrlket förer
-ek mttk kunna stä emoot S-. ^^^"''''' S-orde / sä Mlle 

eller Lege,/?ch dM ELk»
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h ar scdt utt nägra nyaFäfiningar/sä kunde iag plankera rr. ar;Skyc- 
ken sä rväl pä mina Flyglar / som pä förlängningen aff dhen hög» 
rlanoso. Denna stora hopen med Skättgluggar stulle och sä stona 
mycken omkästnad med Mmwärck. Mm somde Bröstwärnen som 
kctäckia de sä käkk planterade Skycken/ icke kunna wara mehr än y. 
eller -o. f-tker klocka/och esster dheraS msrloa, eller dhen delm som 
är emellar Skokkgluggarna/äro att f-rswage a; stä ett geen Lakes- 
ri- emook som är stärckk aff fiere andra: Ty wille iag inkek kherföre 
Vmka dem ukan när der är Vkhanwärck/ ty uchan dem/ när Flyg
larna ärra Skicket för Latcsrisrna«emook hwilka de inkek kunna/ 
sä warda sädana Bröstwäm snark kullkastade/ och dä är man nöd- 
gak ak bekiena flgh aff SkanSkärgar och Jordsäckar ak Möra nya 
Bröstwäm / hwilka man mäste nödwändigk giöra kwcka med sa» 
Skättgluggar: Altsäförswagadhe första Flyglarna/ i bhek ställe 
de stulle kunna förmera deh styrckia. Dhc äro inkek goda uchan uti 
rsnaills-.ftam för hwilka man har Halsmänar/ochLoaere Zaräsr 
som bekäckia flyglarna för L-rrsri-rn», hwilka änkelig stulle kullka
sta dessa Bröst Värn/ hwaröfwer man sedan maste hielpa sigh medh 
Iordsäckama. Te stulle wäl oooksrvsr, Bröstwärnettll kch Fien
den hade giordk flg Mästare vfwer Loneregaräsras, mm när dhe 
woro intagna/ stulle Sch swart ak upkasta flg ett Saccsrie, och ända 
swarare ak giöra dem högre än de aff flyglarna / som stulle wara Se
satte med rz. Stycken. Körukhan desse Halfmanar och och Lon- 
ersgaräs». sä wille iag ckndä/ak man woro försäkrat/ak kunna gar
nera största drhleu aff Skättgluggarna/ Mest wore bättre ak inkek 
giöra sä mänga/och lemna Bröflwämet wis stn fulla styrckia.

Wallgängm aff flyglama bör imck wara mindre vred/ oach- 
kak ak sch Bröstwäm ju kager in mindre rum: Ty man mäste lip 
ka vä deras kiockleek/ som man bör förhöya/ när dhc äre raserade. 
Tck är intet nödigt at ställa Skättgluggarna sä/ at Stycket upkäc- 
ker Lourcioen och ksosa aff LMoo, ds stulle snart kunna förders-

wasr



n-dd kunna Mpa deras 'rLv-"» »ä, BcM
och re Stycken som man kunde plantera Pä k.v«lsn A 
inko» nu^/ . ^ Ryggen / ikulle intet rilläka honom.!-«»^ « L«tz«L->-r°»Lr
F°.'LLLL?«» k°-l«

cä?. xii.
Dm Mallarna.

(^klevniiirr cl- Vills g,ör flna Laltivoor fulla/oSaker NnaSNa?»

m»ku> ^ 'Ee effker som han- GrM som A ae-
meenligen mycket krang/ intet gicr honom nog Iord kil at fylla dcni

^ ^uckoese Ukhaff hwilka cksvsllier ä- Vill. är en/

-k g-ora dem der uthi/ än i de fulla L-6i°n«L med Mwre Le!

a'arnaZwrdt/ emeklan Wallarn» affFly- g.arna) upkastar en Jordhög/ som tienar för 0°urri°. M m ^
r-nodsm-ne.at man aWiär vooseinzsö ass kaosn, Mall-än-

er hw, ken man kan sömicena kLmeur.ms wiIla arbeta/ och at
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N" kunde arbeta der uthi/ utan ak blrfwa rögd / allenast
^ Etzkt ak uvkasta kconeen» föruthan at de jätten som tvoro 

L-7Zs5L-pä Sättet/ och v-n°-6«°. hwilka mangwr- 
rc i Lr--keu. stullc förhindra Fienden länge nvg/medan machfinge

förukha» deH ak man ffulle säktra stg« stoor fahra/rdhttnianwott 
kLrmrckek Uphöad kil akwäl kunna upkäckm Lre-kea.Alt-a är bal. 
tre ak göra ?. loiler höMerreoelmweoc uti enkom än uti msu» 
Lskioo. hrvilkeksnare kaoilicerar allenast de sma k.creo^ew,- 
rer.somhafwa allmafi en enckel k»rap«e med en mlöpande Wmk 
som man fter uthaffnaM Lurttorer, v-S-m°r. hw->kamttt°u- 
§a/ uthan ti! at gie andra tijd tä atarbeta/ och gröra sigh sa mycket

^^W-illen aff mina Sallioner är g-loiser högre än Fältek/och 

Wallen aff courrm-m-. r / dhe höga kl-noar maste waral°e 
ler uvkögda/ om man wil ak han stal upkäcka soken aff halfwa sch 
,m pä Lourciner- .förutan ak den läga klaneeo är lägre än sspl»' 
Ä-ci-li, besnnncrliq uthi dm medelmåttiga och lilla korrikaarroo ^ 
Kch keoerns mäste wara lista höga med Flyglarna / elliest sa ar 
bet höga Likcerier intet wäl betästk, Dhek är nog at Lourrmeo

nNra KöadM/M



kil ak
km upkäcker S,Mooz k,e,o pä ren förlängde Linian aff dm KSaa

som han kör förswara. Dhek är mycket oiwMkaa.Äa 
Wallen meer än 8. loikar bred/K wäl Kr ^

kreak»ph^'d^med^^ 
wqs twckare. Wallen aff min» höga S,yglar är y^°js« ^ 
ky han klenar kil m Ilygel för lkarranokowenear aff Lsiiis o 
iag kan säkka der pä kwenne Bröstwärn iNödM/och hakwa dock 
L bägge ak ställa Soldaterna i Lrdmng somM Ckyckem ^ ^ ^ ak Plankera rhe/pä

Lee 6?M,« 7° ^ sä firllasom Cd.v-r-
o / ^ ^""1a komma som öäook. Vanban,. IM

i mstenre lärd.gk/ som inkek kostar mig ston/
, k Jordens framskaffande» han är grorv med en

heela bredd/ochk/c-^L

Deffe Flyglar areWallarna aff de höga kianosr, som aroboovfa 
Me genom en Jordhög/liska som en eourrm ^ 
affLMroo. skulle wara godk ovsäEa en annan bak 
coonioeo. som är aff lista högd med Flyslarna/ ^ff 7 eller » föb 
w högre/ sa wä, kil at fördubbla veK.nfonaffLr°°k-° 
fsrtäckia hcclk och hållit Lsecerier. ^kagh bar kunnat läaaia ,n tn>- 
ttn halffmana fram för denna IsoM«o ^ men ban bade chlet warit 
^"^/somde laga V-K-allooar, hwilkaman knnde brukad re
nar sialle/Uthan ak han stulle hindras ukhaff något än aff rek Kora 
lleerenakemenr». °ch aff L-iiion, kao-n. som inkek korde blchea 
^ Smdakerna hwilka man aldrigh kllfyllest kan sörcko-

k? ^'"?^ar / hafwa inktt heller stork Arbete kil ak
Mttmcbrä^I7ck^ Jag giör min heelaWall
mekmchr än 4.och en hals Imia kiock/hwilken bör affstäras/ak fä

P ? der



Llo Ett Nytt Manek -
Dkk m Graf uthaff/ och i der ar man bmkar dhen Jorden som ttM l 
fak genom denna affstämmg/ til dhe laga v«LeoLooer, sa lär han 
snart bliswa der ifran bräkt- Man kan begynnan widhden fljdan/ 
hwarest man märcker LreLk«r» lärer bliftva/och affstiära den andra 
fljdan effter handen/sedan man har igenstängt kallsZea med nagra 
Bröstwäm/ aff en instigande Winkel. Get stulle ey heller wara sä 
swart at oprätta dLagarinar uppä denna Wallen / hwars Hwalff 
stulle stödiaS medh ihäliga Pelare/ uthi hwilka man lägger nagra 
fielingar Krut/ hwilka da de flyga / stulle kasta Hwalfwen ösiverän- 
da snart nog/eller och om man heller wille betiena flah aff det med
let/som iag framdraget uthi siekte Gehlen / nembligen/ ak hastelrgm 
kullkasta.de främsta Flyglarna aff de nya affritninaar. Heela la- 
oailLaa aff Kacrallvbsmsncsc äk intet meer ätt Z. Loiter högt. 
Framför Qourcwan kan han mtet wara meer än z.och en half/ty i 
det at Flyglarna äre mycket när ihopa/sa sknlle.de intet sa wäl kun- 
na förswara det midlersta pä eourciusu, om de woro högre. Ifrån 
Vacsraa / kunde man grafwa en Hraf uti Olsstc, sa skulle Hwal- 
wet som giör Wallgangen pä det laga LLccsriec,som är giordt uthi 
kacsn affLattiov, (om hwilket iag wi! tala i den andra Gehlen ) 
mycket lätta ak kunna halla Grafwen nogh diup. Detta ksrran. 
cdemenrec ställer Lreeksa pä det stället/som är ifrän detz kaesr, 
alt in til Spetzen aff Lsstion, Men om dhet woro uti Sttich-wm- 
kelen (hwilket är intet oräinairc,) pä den fljdan som Lreolraa är/sä 
skulte man förändra aff kserenoksmsmec. dragandes ifrån 
De yttersta aff detz klLQL,en Lima som skulle wara flsoynerLr afven 
mootstäende Lsltion, fram för hwilken man kunde gröra en art ass 
Graf/sa diup som den aff kscrsrmksmemer IO. loi tar bred.

Viäe O 6o. Punctermgen eller det prickade dhet stulle intet 
wara för stört Arbete/ty effter Jorden som tages rfran den högaAly- 
gelens mindre deel som stal affstiäras/ och tienar at Platsen stulle 
snart blifwa ersnsporcerst, och at denne Iorsen som toges ifran
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Dallgchrgm pä den laga Platzen/hwilken man oparäfwertil 6 el, 
lee y. fötttr/ ttmandeö til ak äter uphSya dek stället aff dm Wall-- 
gangm som giör m dehl aff k«k,oekem,ar«, stulle wara wvckek 
närmare t,l rek rum/rtst man wil den samma föra.Mm effker 6on. 
nmio wordc Uthan VefrnLoo. gient cmok den emookstäende Ls- 
1i,on>serandessr flyglar wororuvkade / sä stulle man i dtt samma 
man gior denna dchlcn affl<scr,oeii«w-ar«. gräfwa emellan dbe 
hägge Lourriaarna, nckr wtd de» tlvärt emootfläettde Skrichwinkeln/ 
m Graf r. Loisar dmp akhminstone/ och allenast ro. läng/hwilken 
ffal hafwa r-owmuoiMcMQ aff förlängningen aff Slrichliman, 
latandes ?ar«p«c,o tzesta kil Skormen / man gräflver ekk LsUaria

M/! hwilkek allenast förlorat un- 
d-rstödes/ och sa snart som Fienden har lägrat flg i Sraclrsn. lä
ker man fiLderne falla.

Jag wille pä dek säkkek anrätta Gatorna ukhi de Fästningar/ 
som man bygger aff nyo/ ak Husen formerade fram för hwar Ls- 
KMu ett^ecrenLbemenc^sa starckt som ett Hornwärck/ som är 
öekäckt med en Halfmana/ som uthi dm zo. figuren synes- Ehu- 
mrväl dek händer mycket sällan ak man dröyer kil dhen Lxcremice- 
ren, doch lijkwäl bör man hafwa sadana krwosurioner » när dlie 
intet kosta/ hwilkek kan mycket hielpa en Hrmtz ak draga en Belä- 
grmg langk uth/när som sa behöfwes.

Vthi alla 4. och 5. äcker aff dhen lilla forciKoacion» hwarest 
vewlAorZeL-os äw intet wrjda nogh / ak de anläggia ett kdserea. 
ck«menc,sadank som iagh nu har beffrifwet/ sa giör iagh en dub
bel LötiMO. som dm dkeO l8. och rz» den förste delen aff dH kgosr 
är lijka hög/ med den höga Flygeln/ medh hwilken de binda§ alt tit 
StncksimenS prolouZe eller förlangnmgz Altsa är intet mehr ätt 
ä.Ioiler öfriga ast dmna kkneeo, hwilkm man maste affffiära ak 
Zröra kecrsrrckeweE uthi Let siand/ak kunrra Ksucerar aff styg- 
mna och fördolda Etyckema aff ven kwärt emootstaende LsQioa»

Dm?



nr... EK nytt Makm
Den borden som maN skiär aff dcsse 6. loiier- skal kastas ukhiden
lure Graswen affdm läga Playen/at uMa den samma / och»,
kunna bafwa L°mmum°-n»° medBakportm eller koe.rn/kymL 
fie man stg sörsee med ett Oalleria ukhi Jorden aff 4. eller 6. lo,, 
lar, bktdd/hwarS -)walff man siyrcktt medh ?aUls»ä,r. Aen lag» 
vrtenär intet mehr än r roilar uphögd öftver Graswen som ar näst 
vrilton. och har en ännu kl bästa uthiOIslin ,ftan k-varka 
aff oeitlon. att k» förlängningen aff <vkri,klm,en. Thest r«".- 
plaia elltt Wallgäng är intet mehr än 6.7'oilar kock / och ma»
mätte kil ak fullborda N«ran-K,wanc«,Wa som draga Inner fr»» 
fokm aff kl-noeo, kwärk emook den orten hwarest den främsta dch 
lmaffkaoiro», lkacraookamaoc nalkaS den höga klaaoan, s« 
» g. xr.o i;, och i dek han affstiär rhe laga Platserna ifrandhch 
/tnitt / in ktt kkavarlsa af Orilloaerva, kastar Jorden ifransämm» 
L nitt/ in kil förlängningen aff StrMnien / kil »k giöra denna« 
dra dehltn aff k-°°r°s. ?- r°ii« högh öfwer Graswen som bl» 
Sswer emellan Mallarna aff 6»iliov-k»c-en»> och r,e,ro»affit°- 
rrao-K,w-nc«. Denna Graswen är >- loiia mindre dmp än dm 
aff Fästningen ; Och om man wille ak dhetka k-crsncdemsRei 
ffulle kosta mindre / sä kunde man undgä ak gräftva Graswar st<M 
för kaearoa. och läka den laga Platsen wara ltlka medh Wakkup4 
sek aff Fältet/ han stulle och der igenom hafwa läktare söre ak! M 
bonom ukhi Motwärn/ men han blifwer mltt sä starck som den fön 
ra. Til ak föröka Skrichplatzm/ som! bör commanäara LraoI-ea. 
kunde man i hast giöra wid foken aff förlängningm afden hög» W 
aeln en listen Lavaliar aff samma högd med den höga Lonrrmeo, 
pä hwilkcn man kan plankera Stycken / som skulle kämmelig >°- 
eominorlera stendMS logarmg. „ , . .. . ..

?kär nu dma ime Lattion är förferdigak/sä ar han bättre befäst a» 
som lanaiUao. mm effker han inkek lisder nägra läga Louwoe» 
som stä langk ftam/ htvilka mebhdela kaearn,affSsttioo eng«



kil ,
?'D dher aff uchi alla mina k°I^

förjagar st^fw» k-.c.° affAästn2"
»r fina L.it,o°°r med en dubbel SE.oo. som ime rar ttn ä-,

LLV
tr»öl:ksm«oc« -' Altsä kan intet detta K-.
färdigak kLm.ou-^) k MM ^k«a för-

!mce w ^ 8 e"' ^^'»kek giör / sä kunna de dubbla LaiiNroer

bet "asta-l mgen -pp-r«n-«. «k Fiendk
Mn " "y° dm wärc öfirer emorstacnde L,.kwn. da,M är sa avanoerac uti denna/ affhwilkm man afflkure
m,n ivk »', Grafwcn aff Liiiioo / kacilieerar intet med
med deji dmpheet at kunna uptäcka IiendenS keämrursr.ky ett 6,1- 
I«n, som gar ifran en Graff afz. loik-r- diupheek/lär wara Käk- 
ke än dtt som gär aff en Graffaffö. ^ois-r-L'ek ^ L 
fldsta har ingen Jördehl för den första / ukhan ak betz Wallgäng är

uth, vm första mäste man gä 
°nTa?k ^°^"»k-r,r Iordm. Men flätten -eller r.°. 

^°^".S'ör mttk nägon särdeles ätMdnak: Elliest
nan, d.«» lckrdigh förr än man hade ger
no.., denna Wägm funmkpa den samman Gen affen eoacr.Mi- 

är wäl mycket kortare och säkrare / ty ifrän 6oorrsmio,o , sä 
kan man höra öäm«ur,w, arbeta / och altsä,an man säkrare fin-
«a M okl^

>D ^ e>p/
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Lon^e-
Et Namvnet Oomremmvr tyckes lofma mycket/ mm rag tyc- 
Ler at man här ti! dags intet har dem mA sin fulln nytta bru

kat- Jag har ftdt Lem asttreggtthanDa art, Tet^är Mhr Flandern 
i nägka Fästningar/ .häligaOall.ri-r.somäro kae,I-Iimedh k»- 
o.rn, och Flyglarna affL»iti°o.rn,; ( V-ci- 
nästanlista laga med Grafwen/ och z. eller 4. loiler lang. stan 
Muren. Theh Hwalffär öppek/förmedelst 'u^ kller fyTra^ 
Lufft hähl/z. fökker breda / hwilka fiiiga up a.r 1>i Wa^aagm/ 
och under deffe Luffk hähk/sääro Munnar ukhaff lijka brevs och r. 
loil-rdiupa. Dcsse gänger kunde wara bygdek-l ak gisma Minera, 
Luffk/ eller ock ak renr i en hast igen finna. Men iag kroor mkek ak 
Ia«aieur.rn-st>m hafwa giedk Afr-»kningen där Ukhaff/hastva Wk 
rekta fidsta ändemahlek/ ochstag wit wilsa rvid ändan pa dekka 
pirel.hwad som mig har kommk ak lroo ak de hafwa mkek haffkmr 
nak ukseende med rekka Arbete än ak gie Minerna Lufft.Iag haar sedk 
naara springa affsiista Hwalff/ och iagh flulle wäl behöstva nagra 
Skiähl kil ak blistva öfiPertpgat/at dcsse Luffkhahl wore nogsampk 
luK-ieacs ak förhindre Eldens KK-Lt. allmast at Mineurea giör 
intet alkijd stn Krukkammare just under detta Hwalstvtt / om han 
krosr sk Laiiionerns äro Lonkr.-ninecade/ eller om han wil laka 
Lceedeo falla äkh Fästningen eller äth Grastven/stulle den ansiab 
,en bär brukas tik samma Cammare/ drifiva Elsen kil dh-sse stjdor/ 
ochaltsä kunna hwarken Luffkhalen eller flelfwa Hwalswck förlaga 
des kirastt. Alla gamble Amhorer haswa-gifwik nästan en annan
Affrijtning aff Lonrrewjoer.som ck-vsllier ste Vill- haar !väl
orsaak ak ogilla-(Vist->k:o 17. Han är list dm första sa när som 
6sll-ii«,hwi!kck är z fökker bredk/ och applicerar wid Fvken/ ukh! 
Murens kiockheek/ merh deh Luffthghl och Munnar/Detta 6all«-

nsk.



kil ak
«e »desse Luffkhahl och Brunnar/kunna mycket bespara M mim 
gen/ utan ak Muren blhr swagare ak emooksta Jordens kyngd/Ty 
Luffkhalen äro ofelbart mitt emook Ltperoor. Men dhek ar omöye-- 
ktgik ak dhesse ihälige Murar kunna sta emook rek ringesta Stycke-- 
ffakk/der Luffkhalen äro » Och dhe öpna Luffkhalen äw Leckn kil 
eoocrsMliLQ , hwilkm man medh Stycken tuiosrar, Elliest kan 
man inktk gie dLi^an Luffk / da ^.iosurea giör sin 6ub m i La- 

eller 4. loiter fran Muren/som gemenligen flier.
<)ek Tredie stagz 6ollcre.M.iaor är6uvecce eker Grund Dg- 

ket/ hwilkek somblige giöra ak förhindra ka liggen öfwer Grafwen/ 
den ock sombliga sa gräfwa in kil Waknek/ kil ak förhindra rä.ineu- 
rerng ak smyga sig under Lattioö med 6a! lerier. Vkhi Sanning 
jaskulle en Ouveccs grafwen in kil Waknek/ bestående aff rinnande 
Wattn/ wäl förhindra bä.iovurev?aligZeo, som wike begynna stn 
KLivs Uthi ^snckisen, hwilkek man fordom har praQicersc, men 
dch långsamme och förkrekelige precauciover äro nu intet mehra 
i bruuk ^.inueren gar obekäckk öfwerGraswen/och fäster sig widFo- 
ken aff Lattioo, och om der är nagok Grund^Tgke/sa sylles dhet. 
Desse Wärck kunna da inkek räknas ibland 6oocrs ^.ioor, dek är 
doch inkek defnkan / ar icke de äro myckek nyttiga / när som Wallm 
arlwäl Oomremmersder. Dhe kwinga dLiveuren ak begynna stn 
U.ms obekäckk» och de belägrade som ungefehr weka hwar han är/ 
finna honom straxk genom Tomremioso. Jag rycker ak dek är dek 
enda/hwar kil LoorreM.inor kunna brukas r och tyckes migh ak 
Luffkhalen äro mycket owissa /men denna wore ofelbar der han uthi 
hast applicerades. Til den ändan kan man bekiena flgh aff en sff 
desse r näsisöliande Rgtningar / uthi hwilka nyttan är proporriv- 
versr med omkastnaden.

Dm första är ett 6a!!«rie 4 Fökker bredk/ ansatt uki stelfwa 
uocka Grmwen/som dr:o 18. wtjsar. Bägge stjdorna aff detta 6s1. 
lsriec äro r. och r. loiler emellan öpnak/ genom 4. Loilers breda

O r porkar/



»6 Ett nytt Maner
vorkar/äro wid eloocon», hwilka kännaS igen aff Figuren, förhim 
dkaEs in-tt Lowwnoio-lion. Man kan aff Skeen som annorle- 
des är sätter/än den andra förmärckiapä k-°.° aff ^.on-M 
dessa Lpninzar; och ak lättare craviporcer. Jorden / sa ärwltt 
under bwar ?a«» aff öaffioa ett Hwalff, som gar alk op kel Wall- 
fö en e Denna Tchlen aff detta Oall-n- som är att iM
na aff L-er«°-k-m.m«. in kil Or.llon. bör wara Mk ftan dek
andra/ genom en Muur aff trenne fötterS kwckleck / pa dctat Feen. 
den mä troo ak Lovcccivinao lyikar xa sek Rummet; Tch dhekla 
aMilda stället bör inkek hafwa nägon Lamwumcacion nian medh poe-rn ! man bör och sättia Mka Mnrar wwh Spetzcn pa L,. 
Lon. Tck är mycket lätt ak sörstä denna Le-nee-mm,. hwilken 
allenast kienar ukhi korra Graswar/ när r^m«-r,o accsck.rsr W - 
Mi Foten aff Saffioa. som ukhe lä. b>:c> >8. Lm han gar öswer 
Concr-miaan.sä whsa förändringen aff Stenarna e Muren / ak 
man mafle leka genom Portarna L. v. geöranveS gangarna som 
L k v. u-hwffk, / sä lär man höra honom forr än han har hmff- 
parken däruthafffärdigak/ om han kränger sig under knnäam-n- 
rec, eller om han begynner sin läla, ukhe Hockecn. sa lur man 
wäl höra honom arbeta / och kan man för koma genom Portarna, 
som wetta äth Grafiven. Detta 6a!lari« ger ännu ktlfälle/ ak kunna 
aöra en konrnsau under den Lo^ermA son> Ve stormande giöra pa 
Lracdsn.och ak ku-ma praLtiorea kLinor under Lacceeirc affLom 
eraioaeoen. Men effker Fienden opiniareerar sighkil ak sticka el
ler graftva igenom Grund pä äthskillige ställen kil ak fylla Löner», 
nyn-n med Röök/inkil deh ak han worde Mästare där öfwer / da 
han ingen ringa Nytta uti dem funne / ty kroor iag ak den som in
tet wore att för mycket mugg, skulle mera -estim»r, den andre M 
räkningen. Han är inkek stork ck>Ksr-oc ftän dl.o iL.LirrcpI-in af 
dch 6-llsri- blefive q. eller 6. fötker lägre än GrafwM/ dch Hwalf 
blir öpnak genom Luffkhäl/bred och hög kil 6. eller 7. fötker/genom



ti! ak
rch stöd ffola gä portar som Uti tk.o ,8. Sködemes <roliäir« aff 
coocrewiooros X:o ,6. förorsakar ak iagh menar man bade mkck 
ivelak kruka dhem kil nägon genwägh ak finna öäineurero, sä wä! 
som ri:oiö. Ty dek är mkck lifkk/ om man bygger rem kil den än
dan/ ak man heller wille obliger, Lourremio«ur»ro,«akga under 
konäsm-or-r. eker ar kullkasta Murarna aff dessa stöder/ än ak der 
gtvra hop med Sägar/som killstka Sesparre mycket Murande.

Mnrerna ffulle hafwa mycket swarare ak öfivermächkiga flgh 
^Oall«ri,r, än dekaffden första Affrijkningen/ ky dkffeS LuA 
ha! ffulle stäppa uch Rökm/ och dest bredd ffulle kima för de belägra- 
de ak yafwa meer Soldater til ak äekeoclor» rupwrero,» Til r. 
I?'. affsSndring/sommangiörutidenna/fawäl söm
uche den första <kffr8k!>mgcn/ ffulle wara godk ak upreesa en annan 
emook tLpetzen a,l Lsliioo, och ak lägga uti keäuiren som dbesse 
kwenne Murar former, nägra smä b kyckm / laddade med e,rrou- 
encr, ställandes rem längs äth Loorreminen. Och om Fienden 
»elle wmna o->U-ri,c med Macht/sä ffGe man wid ikk synnerligik 
gifivtt Tcckn draga sigh kilkaka/släppa Fienden in/ och i dek samma
smycket" ^ ^borgade C tycken/ hwilka här ffulle ukhräk-

köra wara lstka/uki de Grafwar som äro fuk-- 
lemedh Wakn / med dem ukhi den andra Affrqkningen^ Och ler- 
repi-m aff deras 6,ll,rie bör wara nägra fökker under Waknek 
°m dek kam laka giöra stg/ som ukhi bl. o ,y. Man eookuntieror 
Ma Lek Nampnek coorremin, med wiffa kourne-ux. som man 
anlägger der man mehnar ak Fienderna ffulle sig loger, ( Men de 
ers ltzkMirnkek emook rälta käinersom man kilreder förheel andra 
vrsa.er fful/w>d hwilkaS anläggiande intet annat fordras/än ak dhr 
7,^ ^ Ti, Epcmpel/ Jag wille ak de ffulle wara

under rundning aff Courr-lo-rp-o, och



Ett nytt Manerk

xlv.
Om Graftven.

K^oäl. Väubsa giör Md sin Gmff mycket träng / och Lkk- 
ds Vills propvrcisQerLl' stn effter Ilyglarnes <^ngd» 

Den ena »il kan stee bespara omkästnadcn / eller ock förminsta kron. 
ean aff Sacc-ri-csom Fienden ffulle göra pä6oreral-,rp-o. dhey 
andra tycker at man dör ptopottLonsrs Grastven / Mer de stallen 
som äro ärnadk til dch strfwar. Jag wil ingen ting säya moot dhet 
första Skiählet/men lijkwäl tycke-mig ak man bSr lnkek väMa a! 
Fienden stal stjllakronconast sitt Laccocia Mer Grasivens bredd/ 
och de tränga Grafwar hafwa samma fehl uthi klsae kksrsnc, som 
Grest ksZaa förwitar de Grafwarna als klsao kioasne, som aro
ksrsllal med kaosros affLsitiollsrris.l anZls raacreac ast Loa«
rrsscarpso» förtaar LastioQsrris en dttl aff denOeksvlioa som dhe 
höra hastva aff Flyglarna / som man kan see aff d-:o ^3. hwarefi 
Grastven är intet mehr än io. Loilsr bred. Äetta fehlet kan intet 
förbättras/ uthan at man förökar Grastvens bredd/eller at man föl
jer mitt maneer. - ^ . .

OtievLUisr iä, vills har giordt bättre om han har gtordt sim 
Grafwar ltjka breda/ dheutaffhans stora korciLoscior» äro strbw 
da/ och om dan hade stannat wid »6 ^iler, som Greff ksZsa 
bar giordt/sa woro denna bredden nog för den stora korciLoscioo, 
och nogsampt cksfsoclsrac aff Flyglarna aff hans lilla komnes- 
cion/som äro ro loiler. Mig tyckeS at man Uthi dhe irreguliers 
korcikoscioavr, maste förnembligast betiena sig aff denna lijkheW 
aff Grafwar / som giör at alla Orter aff Befästningen blifwaW 
swara at »proeNers, iag säger lijkwäl mtet at detta är en sa besiärp 
dig Regla/at om man intet odlervsrsdk. henne/ ffulle det waraett

M,



til at^
Mm Gr«f ät Md >s roili-r öred wtd Spetzm affLsstioo. 

schpa dek akmkekdc tnlöpandeanglarafLorirr«sc»rp«o Ma förkana- 
gok af den VekeoLoa som Flyglarna kunde kruruir, kacsros, sä 
drar tag honom karalell med Liman som tag drar tftan Sveken vä 

> en S,kMo,ktk rm Ängeln som Flygeln aff L-tlioo som ckr kkvärk 
öftver kormarar medh courcioen , eller tagh 5orm«rar honom dra
gandes Ltnier frän Spenen aff Lslliooaros ktl Skrtchltnterna som 
äro twärt öfwcr (v.ck V. 6 öl. kg o 6°. dragandes Resten pars- 
I«Ie med kacro,, alk kil de främsta Ltnterna möka.

Jag haller den första Graftven myckek bättre än den andra pa 
Omkostnaden- Heela dch LomrakesrpE är förswarader aff Flyg- 
lar och courcmer.idet Metat denna aff dm andra 
allenast aff en lijten deel aff Flyglarna/ och alt til en rräck/sa am 
ren första ingen Ocesston äch Fienden til at spela pa Muurfoten 
aff kacerns, sä mycket som en Graff aff r^ loiler kunde / sädan 
som den hMlken mänga ^urkorsr brukat hafwa / och gifwa flrm 
Grafwar Wa bredd med Flygeln. Dchutan om hon stulle än mer 
uptäckia honom/ sä borde man intet derföre ogilla honom / Mer 
Grafwarna aff Vthanwärckm upeäcka honom än meer/när de äro 
sammanfogade med Grastven aff Fästningen/ ehuruwäl man sällan 
affsöndrar dem der ifram

Det andra maneret af giöra Krafwen / är godt til at besvara 
Omkostnaden aff gräfivander / uthan at förminffa Fästningens 
styrekia/hon söttäcker mtet Lrscben undan för klsoosn-som bör 
äsLouvr25L-Dm samma/ och man masie nöbwändtgt betiäna flg u- 
thaff honom stam för LMonernV , som äro bygde pä en räät Li
nm/ eller pa heel siubbota och ObcnL. ty den första ffulle
göra Grafwen alt f-r bred. Man kunde ock fä sppliosrs det widh 
os tränga Grasivar aff klsne , affstärandes dhen mlö- 
pande Ängeln ffrän dch Oonrrslcscper, genom Linier dragna frän 
Spetzen pä Lsstronercra ti! Eichlwmklama / eller genom Linierna

som



sra Ett nytt Manett I
som kaosrn, aff OriHossma; Och altsa uptäckia klase reriree he- f 
la kaesa aff Lrttzon som wore twart öfwer.

Jag har en heel annan mening än Lhe som säya ar ju dmpare 
Grafwen är/ ju bättre är hon, Ja iag troor ar uri min och rkoaf. 
VLubam dLecKoäs wore der mycket fahrligir at gräfwa dhem dm- - 
pare än 4. ^iler fram för CourciQ«n,ty den höga kisaoso stulle 
ittter kunna cleeouvrers foren affden!agaLovrriaeQ»men fram för 
kseeras kan man giöra henne dmpare. Icke desto mindre weet iag 
intet hwad nytta man kan hafiva aff en sädan bxcrsoräiosris diups 
heer/ hon beräcker fuller bättre foten pä Murarna affkaosrus, och 
Fienden har mera omaak ak komma up när han i Grafwen är ne- 
versiijgen: Men hwar stulle man laggia Jorden som man tager 
der uhr s Om Fästningen är beklädd / förorsakar denne diuphe- 
tm en balfgäng fä mycket meersä wäl som den omkostnaden af gräf- 
wandet/oachtat hon intet war klädd. Etyckerna pä höga klanosa 
aLöra intet stort gagn uthi en sa diup Graf / hwilktt iagh har allre- - > 
dan wrjsi / rekircsrsQdes de Skiählen som äro framdragne wordne 
för kl»QoR.s2Lnc emook kisas LiobsuL. Endtelig kan Tiuphtten aff 
en Graf intet försträcka fienden/ty man bör förmoda at han gar der 
in genom en Loyssu. Tet är sä olijkt at willia fylla en Graff som l
är pä alla sijdor i6. loiler öred til det mmsia/och diup / at iagh 
troor det görS intet behof at wilia mysa onödigheten aff den fördehl < 
söm man wil tilwälla en dmpare Graf. !

Man kan giöra henne allenast r. loisar diup/ som är stedt uti i 
nägra nya Fästningar/ hwar hon är lijkwäl mycket trängochsmahl:
Men iag häller intet med at man haller henne smah! / iag säger alle
nast at man kan gräfwa henne r. roitsr diup. . r

Qes Luvecces duga ingen ting som iag tycker / sa frampt de in- r
tet aro sylta med Watn: och när de äro torra sä falla de timliga- l 
re at beräckra Fienden än at förhindra honom,

Tet är sammaledes koller, om hwilka iag sta! säya mi- / t
' . ^ ne s t



kt'll ak/s-nAe-n.
^mme"ea^/o borde Mkek kahla Ler VM förr än iaM
komme ktl ^khanwärekerr / loZenrawsror som bettäna fra aC sa

LÄE'"?"?-«»-'»»LKLL77L »"<>"--- st—B5e ärv drasn/^ N^I kllredntng förstgh allaredan giord: 
Ä k>"s!!«I med «lssl,os6«o. som sces aff bl:o ro. de-
käckttE^ö ° ^ >u w-fl ak Fienden ckr be-
c?)f^ ^ han har dek wunnek/och kosta Er än siärcka
A^L-chaffIord/hwarS Grafivar i dei de äro 6,°^ 
Mn ka^L/Aär^^^ b'E'n - Andk-igh all Nyttan 
länae Grastrarna „§>? a^ ^ Eunna wara fulla medh Wattn/sä 
!uKr-AbE , och förhindra hastiga
enden r osor SekwaR.? 5 ^ ^ hwar .genom dek jkullc falla §i- 
!«, . I" beswaritgm ak wmna dem och bruka dem kil »in För-
konom ^.^'""?^ckek medh kdrra Grafivar ffulle wäloiöra

'' moda/och Sfiven wäl bttäckiaBoffapen.Hwab
Xurpriier anlangar / sä ckr en aodb a-L.

-va « - kan mktk Fienden bckickna flgb der aff för Lim
kr«6!-n'Ä^ ^ swär ak nakas/ som"aff blo rr.

n'^- ^ och lättare kunna racirara sta / och skulle dek 
Mtek heller kosta sä mycket som den andra. ^"
torrelle?wäkGraff/^Ä^'^h«-lkenckr bättre en 
MdM ikk 5^'ea/v^!l ^ " cruestMo som ckr langsedan flikin/ 
medelst »tt k-jfall ttldxen förra/ men den ärdken bästa som kan syl-

^ v , la§
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Om förtäckta Wägen eller co«^,.

vsII-n-c.Dett-, synes mig hel onödtgt/ok finer mgmtetnödwändigt/ 
at OLVsllense spakerar pä denna Wägen. i det stället atsambla M 
fallen/ uchi 1' LQ^e tsMsnc - kan man gjörä det i flelstva Grafwm/ 
Hwarcst Osvalleriec kunde wara mehL betäckt / dtt är intet swart 
at gtöra Utt ZorKerna ast l. snZ!e§ kaiUsvrs, och ttthi NundntlWN 
ast 60QcreteLrpsQ rsmpes sä breda som öpningen ast L.tx)1gr»Le!ea
och sä beqwckma/atHäfiamaläktekgen kunna siljga der upM.Lm.»
ket at ga up för desse R.»mps§a lär intet mehra bringa ^tysallei t
iclilorciar, ännärdctflulle ck-kl«r, ouvrmr.u aff kckplsu»
cleo >hm!ken iag inbillar mig intet wara bredare .- Och iag tycker 
att Soldaterna flullc bättre försivara en förtäckt WäM / hwars 
ÄSröstwärn imck ärmchrän 6. Köttcr uphögd/änden hwarSArösi- 
wäm äry. Fökter/ty man bör hafwa Bänckar pä BrLsiwämet 
aff-. fökkcr / och Solvaken som mtet har meer än en Trappa et 
upsihga / bar snarare flutit 4. Skätk/fvrr än en annan som stal 
flyga z^Bänckar op/ har flutit 3. gänger. T.ffe s!agövsk°uu°. 
osr äro intet giorda ak uptäckia Fienden uthi dch Arbete/ ty «vil«« 
intet ogilla ak man giör förtäckta Wägen 5. Mer lägre Lu fielfm 
Fältet / til at gie dhen läga covrrmao Lägenheek a« flinta pä 51. 
plansäell/ men Trmkoflnaden är bet mdasisom förhindrar mighak 
NropOnersr-a. /

' Iag betienar migh aff samma Matt söm Monl. Vsubsv 
D wäl för bredden aff dhen förtäckta Wägen / som ast Halsan 
va och kseeros aff AoZles 8siHsacr, och iagh stilier / lijka som

han/



M MwäL iagh giör 
z. bred . «etta förlorar ltjdeii för Fienderna ankinam kil ar 
r-quer- dm samma/ rller ak bekälka flg der aff» Lch sadana ställen 
hwarest man kror pa ak Fienden lärer opiaiscrar» stad/ höra alkndk 
wara försedde med eller kou^a-r ^ ^

XVI. "
MAn giör Mjcmligen MprgQsöso lqka bred med Grafwen/och 
^ förmrnffa den samma/eller förmehra / 'alt effter Ior-
dens myckenheer som man har öfwer/ sedan man har högt Wallar- 
^ Högd öfwer den förtäckta Wägen/är 6. fötter/ och man 

^ ° c ^ck som pa landra Bröstwärn. Nagra ^nckorer 
Wsa aWtlltga Medel eil at göra äprocksn aff förtäckta Wägm 

Mr/Men som alt öestar uchi Arbete/eller omksstnadt/ och 
Mtek uchaff kiplzaguenz LOnttruLtlon, sa wil iag icke heller fram- 
draga nagot^ -Om ksplsosclen woro dubbel / som iag harftdt uthi 
riagra aff wara Fästningar/ sa skulle det vbliZers Fienden at län- 
gre vott begynna Löpargrafwerna-Detta ffulle förhindra dem at sä 
noga kmma reeoZvolcers Kästningen/det ffulle ock oppehalla och 
förhmdra dheraS ^pprosd-r, och gie tilfälle at giöra dch arbete så
som XscreLicbemeoc», uppa 6la6e närmast til GrafwtN.

c»?, xvii.
ALReff?g§Zn, gier uti en aff stna Fästningar som han kallar ful- 
^omltga/AffrtjtMttg aff Vthanwärck / som han haller nrycket

R r för-



Ett nytt Maner
förmchr än den andra / och som är tämlig W bhck som dhe gambla 
kallade ksucks» Lra/es > som inttt annat är än dubbla llaasiut»», 
bland hwilka dhe bästa äro frän hwar andra stildamerh en Graff. 
Vthi dtt Tilffänd som samma Wärckek är / kanGreffk-g-n m- 
tet mmdre än kalla vek en fullkomlig plak; I«gtz 6>er här Affryt- 
ninaen/ ssm stal wijsa / ak >äg icke har Skiäh! ak mtek wara >nka- 
gen ast ven inbillning om denna Fullkomlightten/ som Loworeu 
har welakmängcn inbilla vick.dl.o rg.

Först och främst äro hans Lom-rm-k pl>e« eller bogse/ myc
ket ticnligeat bctäcka ehoo som angchper nägondera aff Flyglarna/ 
ky de stulle förhindra ar den andra Flygeln intet kunde upkäckia ho
nom. Jag feer intet hmad Ekiähl denna burkor har at mttt gii- 
ra dem rätha / och hwad tienar honom at spara Planen aff nagra 
H»us? Menar hall at Fiendm har anseende kil rcnna öL-o-g», el
ler at det är nog at han intet bemödar flgh at förswara annat än 
tzgqsyu» aff Lackiongros, til at betaga Fienden Lusten ak anzrijp»
alla andra ställen-. " .. . - , -

Til dtt andra/sä är omöyel-git akicke lazn-ck- veck-al- aff 
dettaWärck är mccr än 150 Loiler i 4 äcken/ 5 äckcn och bäcken 
uti bans stora llorciS-skioo, hwilktt är emsvt Reglarna/sä at hans 
Flyglar äro försmå. Han Hadegiordt häkkrt om han har hullir sig M» 
stn första Veck-m,hrvllkm iag har med dl o i. utmärkt- Des Halsma
na sch eoorr-2«ck«» stulle giswa Fienden meer bksivär/Ln Lrckio- 
oeroä aff dm andra v-cksin-o, dchuthan om Fienden luponerade 
en Halfmäna eller ett coorre§,rck->sä woro han derssic intet Mä
stare östver alt Vthanwärcktt/ ukhan han blestre snart twungen at 
öfwergiehwad han dtt hade intagit/ i dtt stället lijkwäl atom han 
hade hafft ravrum/ ak genom burpribs ga in uthi en uthaff ckeu-il- 
Icras aff kauxburgeo, (ty sä kallar Greff ksgan detta Wärcket) 
stulle ringa ting förhindra honom ak giöra sig Mästare aff dtt
ga/ Ja Husen stulle tima honom för ck-crsuekem-o!-..



til ak
cllevalllsräsViUsrekucerardtkaullerLraysroasomäropa-

r-IIe!Io med alla dchlama affflelswa Playen/ och mttt ärv längre 
der lsranckn8.ro; eller-rroiisr. Sannerligen dhe kosta mycktt/ 
deras kacer äro snart -ostlersdt/ och alksä komma deras klancsr 
ak synas aff k-v-rleo. Fienden är dher Ukhi bekckckk sa snatt han 
den har wvnnit/och ren myckenheten aff Lowb-r som man kan lä
ka kasta pa iksreeplein aff kaosen», skulle noghsampt kunna giöra 
Lreckeo. ktl minstonne skulle dtt intet Mäta dher längre ak fördrö- 
ya Ältsa kunna dssscdyra ksullea llra^erbäde förorsaka stor Nytta/ 
iämbwäl ock mycket stada Fästningen. Llisv. ä« Vills förkastar och 
dem sc m allenast ga langs akh tlourrioso, och deffe äro äfmen dhe 
samma som iagh menar ak bekiena mig aff med nytta/ sedan tag qis- 

tilkänna dhe Ck-ähl som iagh har ak intet fölia hans Mening. 
Andemähltt aff ren nya kausts Zeays är ak fördubbla Skrichpla- 
yen 10m förswarar kaoeo aff Lsillouerns , och at igenom dttka 
Medlee giöra Fienden dubbel affbräck / hwilken man ttor snarast 
lära »cksqusr, deffc Lrtcr/doch mäste man det fä giöra/at man in
tet märckeligcn förswagar courcinorna.

(lKevaUier ä« Vills sturer at dhen som är allenast stamman 
för Courna roger intet/ hwilkek Skiähl iagh tycker stal dher pä 
tiroäersr mara at hans klsncs rsriree, inttt mecr än en kredie del aff 
Flygeln intaga/som är til det högsta 8. roller och r. Fötter/ och 
han wil ak kanile Lraye stal wara 7. eller 8. loiler. frän Lour. 
rinen stild / sä ak om han hade uphögt dm samma / sä hade han 
stadat hans laga Platz/och intet kunnat blifwa förswarat/meer än 
aff ett Stycke / hwilket alsinket förflogo / och bade intet förökat 
Str-chplayen/som förswarar Bastion sä mpcktt som dhen hwar aff 
han stg betimar/och hwar uppa ölooi. Vaubso har st-näsrar stn. 
c.bev. är Vills giör ett märckcligik fehl Ukhi denna kanile Srsxeor 

hwar om iag intet wi! tahka/ ty det kommer intet til 
mitt förchaswande / och iag kroor om han hade giordt sina kl-oc-

R z
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rserreär, som KLorrl. VsulrsO och iagh / sa hade han intet ogillat 
de laga Oourcmsrng, hwilka tillrjka medh dhe läge Flyglarna kon 
W»rs mm kaulls Srays. Jag fkilier honom intet stan dhen höga 

Oourciuem mehr än 7. ^iler, hwarutaff Bröstwärnet intager z. 
och dhe andra 4. äro intagne aff OocerinZen aff dhen höga 60. 
uremsn , och aff en lerrspleio. Iagh giör ingen Graff emellan 
dhe höga och laga Lourcmsrna, fem iag har gisrdt emellan de hö
ga och laga klsncsrna, ty det är intet lgktat Fienden understar 
flg at kasta Lombae uppä reerexlem aff den laga Lourciosmup- 
pa hwilken Äg sätter intet Stycke/ och om han än kastade nagra/sä 
stkulle eourcmsross Längd gre Soldaterna tilfäl!e/at undwijka för 
Lowbarass Slag. Iagh kunde wäl fkillia min laga Lourcin ftan 
Fästningen /gräfwandes en Graff r. loiler diup och bred emellan 
eourcmsroa, men iag tycker at denna ffillnan har intet stoor Nyt
ta medh flg/ effter som (-oLen kaoilicarsr Uthfallen nogsampt för- 
uthan at ock Grafwen och revecemsne aff dhen höga 6oum. 
o»a, uthan hwilka man omöyeligen kunde wara/förorsakade en alt 
för stoor omkastnad/ som bättre tiente at anläggia pä nagot godt 
Vthmnvärck. Iagh later larrspleia aff dhen löga Oonrciaen 
lijka medh mvssu aff marcken / och uphöyer Bröstwärnet til 6.
Fötter. Sombliga ffuöe kanffe tycka bättre at sänckia rerraplsia 
en roi5« eller en och enhalff / pa det at Fienden intet mätte rsl«rs 
Bröstwärnet förr än han hade wunnit Lvoccescarpso, och at 
Strichplatzen aff den laga Oourcia beströke bättre Grafwen- Iagh 
bekänner at denna säncknmgen hade fuller desse fördehlar medh stgh/ 
men L dhet stället stulle dhetta märckeligen föröka Omkostnaden / sa 
wäl aff gräfnmgen/som revecswemee aff dm höga eourcm.hwil- 
ket man mycket swärt kunde umbära- Thet lkuve förhindra at man 
imet kunde bestiuta den förtäckta Wägen ifrän dhen laga Oourciu, 
eller Grafwen til kecrsnckamemec aff Vthanwärcket/ och förors 
saka at man mäsie giöra Bröstwärnet aff LvNeo jempt widh >

-Watt»- ^



til at
Wattupassek aff Grafwen/ hwar om iagh wiv ändan aff d«m c»' 
picl« kala wil. Jag wil at man mäfle allestädes giöra laga cour- 
eio,r-sä kil ak föröka Fästningens styrckia/som at stona nägok med 
Grafwms Arbete/ och kev-cem-oc.c aff dhen höga courcio.n. 
Men nkhi figurerna aff en klaoc k-ranr, hwarS ld.traockew.oc 
är torm.rsc med en dubbel Bastion, mästt inkek dm laga <7ourki- 
o«a svsocer,, hwilkm inkek kienar annat til än ak stona en debi 
aff k.v.c.mencae.och ak fördubbla v.ksnkon aff dhen förtäckta 
Wägen/ eker aff k«r.nck,meor,c Ukhaff Vkhanwärckek. Siclf- 
wa Loorcio.o aff Fästningen bljjr effker Wattupassek aff Fältet/ 
och den höga eourcio.o är en Wall som inkek blyr klädd / bckcke- 
ker Husen/ och bestiuker Fältet/ när der inga Vkhanrvärck ärochhe 
laga courrioer noro intet semre fast rhe icke woro klädda. Men 
om man fruchkade at en Talus aff Jord stulle gifwa orsaak kil nå
gon burpriis mehra än en Muur/ sä stulle äthminstonne när dben 
laga Lourcin är klädd/och kunna fodra ken höga llourrinan-sä när 
som pä g loiler.frän hwarderas Spetzar/hwarest keveccmeucec 
«ff StrichlsnianS prolonges bör ooociouerar, til ak gie mindre 
pris. äth Fiendernas Stycken. Vpförande.s en Muur pä yttre 
brädden aff k-rap.nro, en fook tieck och en roil. hög / bouok.. 
raodes igen Skottgluggarna aff den läga Flygeln med en MuW/ 
aff lista tiockleek/ hwilka mäste kullkastas lista som den aff courci. 
->-o ukhi Bclckgnngar/ eller sätter man k-Iill-xicr i stället aff den
na Muren / stulle det blij äfwen Mark ak bstcsi-ä-ra alla dhesse 
läga ställen aff heela Corpu- uthi wiffa Platsar / som inkek äro 
mehra än 4 7olsor höga frän kvroro aff deras Graff pä 
xleio aff deraS r.wpsrc, men denna prwcavrioo tyckes mig lmyc- 
ket onyttig. Vthi dhe Grafwar som äro fulla med Wakn / läker 
Man den höga Lourtioio gä in ^oiiär.och prsAio.rs underdeh 
Wall etkHwalff a. Toiler bret/ 6. eller?, fötker högre än Wattnek/ 
sch har rest Lowwvweaciva in Ukhi Wallen aff Fästningen/ med

! M
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... v.f,kvslr aff Wamsa stoorak man kan hal!a ?. cikk 4 BÄa, 

Mi/ ukhj hwilka man kan föra Soldaterna uthi Vtamvärcken/ 
riltk der iamom falla uth. Dhen andra si,van aff detta Hwa.fwtt/ 
E aä in cononr- som man giör uthi ren iäga Lourn-
«°? och är P°°a-raver uihi dim a;, hmartftän Bärarna sto,a 
draaas uthi tn Lastia, som man p-aSrcrar utht ^osl« --m 
eraoraffVthanwärckm/ antingen genom en Labil eller Arar.

Man stal kunna stöni» ächstildnan xa denna k-ust-Lr-7-k. 
ych öäoal. Vaubao,. när man seer hanSaff Kgmen ^4/ °ch 
mm aff dim a;. Ten i- upkäcker heela k-eeo a-, den moorsiamde 

t^ran de6 ltllir kisas ^.8. 14.
Den andra feer äfwen wä» heela kao-o aff heela kl-n°«a ä.

8 som är större än den andra nti den första an tu .
' Den första fömthan klsnc,n, bestmter mttt ^en aff 6. 

ttioa , som twärt öfwer är uthan rfran dch lEa ksee 8.6. doch
^ D^N ändra ässouvrrcsr Bakjour kscav,aff heela Oourcinsa 

v L. som är större än dhm liva kaceo aff dhen första alt til o k., 
föruchan ak man kan plantera Stycke widh e, som. kan hestmia 
heela kaaen aff Lastioo, hwarest Musqweterama haa mycket lät-

kare ^ sä hög som den andra/ sä caokerar Högren
aff dch Flyalar/foten aff Lourcioeo för de höga klaa-ero». hml- 
ka altsä mtet kunna ckekeaäera ren samma. Lm han är lägre/ sa 
upkäcker han intet sä wäl Fiendernas rraveeler. och ivare sa M- 
högd som dan tvil/ sä kan han intre elet-näsra, uthan aff 
rsc Stycke/ och den andra ttek-oä-ra, uihaff ncmhl. a. som aro 
pä Flyglarna längs äth kisvers-a aff Orilloo. och aff ett ama
son, man kan plantera pä k.»vörten; Ty man kan planteras sa 
min / och där är intet rum mehr än för ttk pä öäool. Vaubao,.

Altsä är min kauile öraye bättre förswarat än öäoru. Vso-
^ NSllI
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bso-.och Kk mycket mehra Sttichplatz, täcker ett aff dek Stycken/ 
och giör at kiaocoo mkt kan ovSloror, hwilktt är ingen ringa , 
vsocaz,, och om mg hade talat om Vthanwärckcn/ sä kunde iaah 
km>W at han liokoriäoiar bättre de rorroaelroraclo Loureioor.

har intet behofak dra fram andra Skickhl, ak wisfa henne
hwilken intet är fiarckare än

Aöruthan denna dubbla courelooo wille iag ännu ukbi Graft 
wen glvra ett siagz colkrs p,r,l,ji medb eooreiaoro-, som skulle 
ga >ftan ^pctzen aff kovorboa pä en ÖriUoo . til kevcrlon aff

Onllon.dch r-rroploil, skulle wara nägr» 
fotter under Grafwen/och man skulle betäcka honom med 9 sätters 

ffulle taga afftil 10 lollor liska som en ksplaosäs. 
c^-rr n ^ ckeer Ukhan nägon ciopool, lärde Lvorilo»
Xikhfallen/^ och gofwe medel til at taga bort bälaoro» aff Flyglar
na och ven laga eourrmoo.och kunde intet bekiena Aienden/om han 
dtt mfinge/men skulle der emot förorsaka honom stort Beswär/om kan 
mkek miaorode dhek samma- Man kan bruka honom < koreiner, 
hwarS Flyglar som äro alt försmä / skulle intet wäl ä-f-uä-ra en 
dubbel Loum-i, / hwarföre man skulle dä lätta dch r,rr»pl«ia 
liska med Watnet aff Grasiven.

Ehmuwäl iagh haar intet fattat nägok synnerligik tyckte för 
Greff e,§,o,k»uss- Lray,, llskwäl bisfaller iag ak om Lek Lou-- 
cmor woro platta»ch klaaoor längre/ och dhek Halfmänar större, 
!"^nde han mara mycket nyttig uthi en Fästning / hwar pä nian 
m.tt wt! spara Omkastnaden/och man wive den samma aldeles eoa. 
^erera rrl Krrjgz/ mhan tis at bekymkra fleh / ak der i intet annat 
Noick Vodde MMLsdarvciers och andra Handelsmän sö kunde wara 
n d,geutren6u3rortoo.IazMl härestersxpljoersmigmimm nya 
s.».rr^o ^ttkaffdennarr-.a,c.hjvarest>ägffalwq-
saen vosssin som ckrlisk mkd Greffe-Zao,. /,

-' -'A S ' cäk>.
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xvm.
DM Lava/ieremL^».

F^Lvsli»r«rn« Stoorleek/Högd och Lägenheet/äro achstelligealk 
^effrer som man behöswer dem^dhet äro dhe som allenast 
Mia kil ak betäckia dhe Srker ukhi Zäffmngen som kunna bnfrv» 
oommonri-rLÄc; Andra uphöyes allenast trl ak <i--:ouvr«r, F,en 
den ucki vek Arbete/ och ak ckoublera Stnchplayen son: eie^rui» 
rar ve'ställen man förmodeligen menar lära^ecsguorgs, oft.aock 
göras de för alla desse Z- ksiiooer pa en gang. Dhe första flagS 
Kattor eller LavaU-r-r uphögda aff leav-rlee 
eoklorsde orter eller aff Jordhögar parslrll medh d., e stallen som 
äro öpna för kd-v-rs.a. Man mäste fly Lr-v-rfern, sa mycket 
man kan/ men för all ting uthikao-w- och FlyS>ama/tydemta- 
ga Rummen för Skyckerna. Dhek är mycket iätt ak ga dhek fockis 
ukhi Flyglarna/i der man'häller den lägre an wahnltglkar / uphö- 
yandcs sä mycket nödigt är b-o.ros som den bekäcka. Mm atm- 
M stola synas aff de ställen som «°5l.rs dem/maste först
LSröstwäknek / som är cmoot Berget / wara y fötker högt/och rg. 
vrcrk/och hastraflna Skattgluggar nnd z.» 4. roil«r, 8.ro,l,k 
jfrän BröstMärnet kan man opsöra en strsvers» eller snarare en >s. 
loil-r- läng Lsvaliar, äth minstone g ellerj 4 hög / alt effter hög
ben/ som mäst är parslall medh Lemparcea aff kaoen.som mtkt 
bör wardK -oM-r-cl, hwar isran han Wr stild medh en Graff 
lois-r diup och -redh/ r-rrepl«in aff denna crv,ll-r-ll stal M 
ra .i. loiier bred / hwar aff 4. stola oooup-rar aff emovtstaentt 
Bröstwärnet/och mycket liskkt luta. Dek öfriga stalwaraför SV 
ketz Baakspcel; Sch til ak der giöra ett annat Bröfiwarn som M 
hindrar ak man intet blstr sedder aff ^-v,rl«o uthaffden andras 
van aff Loorreicorpen. När Lommaockrmaocac eller Högd 
som somlvaackorw Hrtttl/ är mycket högt/ sä Mille iag at t st



til. at/a-nK^.
man ssulle giöra esvsliera z. 3 4. Lortsr hög/ intet gifwa honom 
mehra än r. fil dögden/ och 8. til bredden ; Lch sedan en Graff 
aff 7. loitsrs bredd / och opföra baak om denna Lsväliersvett 
Iravers sa högt at han betäcker det öfriga aff kacsn» och allenast 
z. ^L5sr bredh.

Denna RUnmgen är mindre Liänltgh/ at 6ontre c^uarrsrs 
Lscterrsrnsaff 6owmsv^emeoesc,Men sa kastar det och mindre/ 
han gier intet Bvmbervs sa stoor prile, är intet sa swär ak ruine
ra/ När man ssal recirsrs flgh/ och sa sahrlig för Keersneblemea- 
e«c aff Lässioo När Berget är mycket högt/och mycket när Fäst
ningen / äro RavarLerns bättre än fädana Lavslieosr, ty der 
äro äfwen sa mänga LsecerLer, hwar uthaff man kan bessruta hög- 
den eller 6owm«v6«menc, om Loollsblsras aff de främsta taga 
emoot Eelden/ emedan dhe efftersta ^sv«r5aw, haftva giswet ksur 
och lemrra intet sitt Kruut obetäckt. Desse velar blifwa ^Isi
sar breda/8. eller 9. fotter höga / och lemnar kil der mmiia 4 och 
en hals ^Oi5a rum emellan hwar Lrsvvrs, Mat giöra Ckättglug- 
gar/och en vLerlon, pä den delen aff esrspscan pä kacan - Man 
ffal oblsrvers samma mätt Uthi Irsverlarne som betäckia Lovr- 
rmarns,hwarest de äro intet afen sädan ooniräerscion fsm pä kscer- 
us. Det är swart at en ^«es kan anKlerss, uthan at icke Flygeln 
som är der m til icke sees aff kdavorsan, til ak betäcka den samma/ 
kan man förlänga Irsverlen aff den andra Rsttnmgen/eller urhan 
at uphöya denna förlängntttgen/som är beswärliget / kastar man 
op längs uth äth Flygeln en hög aff 9. eller w. fötters högd / och 
ännu mehra om det giörs behoff. Han ssal wara 4. ^orier bredh/ 
och man ssal läta en Graff bredh och diup aff 9. ^oiler emellan 
Flygelns Wall och denna högen - Hm detta ssadar Ldecroneks. 
m«moc, sa maste man hälla Vem^orgea aff denna Flygeln stör
re än pä den andra ; kscsrvs och Louremerns som sees aff Ke- 
Usrlro- böra bekäckaS med sädana Högar / som intet- ssada Ltsrrerr.

Sr cde.
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vlr,m,m«. I ställer för sädana högder/sä bruka alla lnxsuisursr 
tn Lavaliar som bekommer Aiguren aff Laition, och dcha ärodhek 
ttedlt flagS eavaliorar eller Kattor / som fördubbla Etrichplayen 
aff Fästningen / i det at de betäcka de ställen som sä kunna oom. 
-oeocl-ra,. Det är omögeligit at r«r,o-li«ra flgh Uthi dkffa L». 
liioott.och ehuruwäl de fördubbla v-5-oliou aff den som är dhem 
Wärk emook/sä är dkk dä intet nyttigt/om icke samma slagS Lav». 
1i,rer woro uthi hwar och en Laitlvll aff Fästningen ; Ty man 
maste förmoda / at Fienden hällrc anfaller enLaltionsom haren 
Ls vrliar, och är uthan K»croocli>!w«ok,ckndem som äro bättre för- 
fwarade/och äre kanskie »crooekarsdk. Vti min korristeoion, sä 
är uthi förlängningen aff mina Flyglar rum för dhe andra flagS 
Kattorna/och pä dtt stället ster man dem i alla Lucdorrr, valin.
oar som kruka klaao kickane, Sombligaopföranägra mitt Uppä
Lourcia-a. hwarcst de är» effter mitt tycke / mycket nyktige at up- 
täck-a Jimden uthi bch Arbete; Ty dhe Stycken som man lägger 
der ofivan pä/ kunna rtcktas emook alle L-rcenar som äre a-Ioiga,. 
rade/ dhe böra wara 4. eller 5. Ittiisr högre än Mallen aff 6oiin 
rioao. öch sä känga at dhe hälla 4. ;> eller 6. Stycken/ 8. Io>l« 
breda'och 4. ellerloiksr frän Loorririaa skilda/ och behöfwrs 
inter giöra den ssrldnaden medh nägon Kraff. Des rerroplaio bör 
nog luta emoot Fästningm/ och och Bröstwärn Wr 4> fötter högt; 
Man kan giöra Skättgluggarna med Jordsäckar/ hwar och icke/ 
kan nian allenast betäcka Kanten affBröstwärnek med SkanM/ 
M/vch kan man taga Sork m rer uthaff när man wil ffiuta.

cäk xix.
*Om Portik vkh

An mäste uthi en Befästning "intet ovostrlerar» InwäM
n»rs Beqwemlighet/aff en hoper mev Portar / men manmÄ

At
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ste Ma dhek minsta man kan / och dhest rätta ställe är mitt pä en 
Lourcin, hwarest de äro bättre stsoquerade än nägor annorstädes/ 
och giöra detz ruiner der mkek ewbarrs,. Man stal iike heller lasta 
sigh med stora WSgar och breda Gakor; Del är nog ak Vagnar
na kunna gä bredc wid hwar anvra/ och äker wända sig wid Olslio 
affWallm. Sm »erl,, eller Kallbieälckar pä äkhstilligk sätt/el
ler lösa Bielkar som fällaS neder om räoraill,, kdoulsncs-, och ät- 
M>ge Wiuubrygger / medh hwa» som VehösS emook hastiga 8ur- 
pr,lar. och emook keesräar, har Lkevsliier 6, Vill, sä widlöffkigk 
kelkrifwit / ak dtk stulle wara i»k« annan än en öfwerflödigheek ak 
mchra röra der om / elliest bör man allenast kruka emook burpri- 
laritt stott wakandc.Sch dek stulle wara mycket illa giordk ak för- 
läk» flgh allenast pä dessa Saker och öäackioar. emook hwilka man 
inbillar figh ak Fienden lärer flgh hafwa försedk. Dhtt är mycktt 
onödigt ak kasta pä en Pork i dhe höga t7oorcio«raa,kil ak gä in k 
I,rrepl«io'affde laga coureioar. man kanäftvm säbeqwemligm 
gä genom den läga Flyglens Höm/ i dhek man stiar 8. eller 9. sök» 
ker aff beh Bröfiwärn/ och giör en lkamp, aff en loil, bög/ig. el
ler 10. sötter läng. Man kan gä neder ifrån Wallen ukhi dhcn 
laga Alygeln/förmedelst kwmne remper, hwardera 6. sötter högh/ 
eller mehr/18. eller r-> sötter länga / 6 sötter breda / och satta ukhi 
Leverleo, Winktl aff vrilloo. killstka Mkd den höga Flygeln/dm 
lägsta uchan söre/och dm högsta innan före/( viel. dl.o So.) Man 
kunde och gä nerer ukhi Grafiven genom en kempe, nedan förhwil- 
ken man kunde giöra m plses ck semes heclk vch hällit bekäckk/mm 
en kocsrus tyckes migh beqwemligare och mindre fa hrligh. Jagh 
brukar inket andra ände ssmalleuastckro kienligeför ioLne,ri,c Ett 
uchfal! aff zo. eller 4->. Hästar kan äfiren giöra m godh k La. 
^»g giör Hwalfwen aff 9. Fökkers högd och bredh; Jagh giör dek 
mgäng mhi Grafwen/som är wid fokm aff dm höga Flygeln / och 
deras ukhgäng ukhi dm läga Flygeln/ när wid dm Ängeln, som hqn

S z giör
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giök med ksVsrlsn aff vrillon. At intet denna WthgattgenM 
ruineras aff nagot Laccsris, som lägges pa mootstaende Lonrrs» 
Laarp, sa betäcker iag ven samma med en listen Muur/som mtet kä- 
sim mvcket- Han blifarer r. Dötter Högre än detta Hwalfwet/ och 
Mgerstam mitt uthi til en loils. tzwarest hankormsrsr en An- 
gel/hwars LLnLer bmda flgh med KsvsrLan aff Orilloa, dhen ena 
rvidh ändan/den andra ww den laga Flygeln. Det öfriga intager 
DooerinAs^ affRsvsrten Frän denna koesrosgar man in Uthi 
de betäckte rerrsplsmafeoSern,som tienar til kisas äsrmeschwat 
Uthur lnksneerisc stal ga / förmedelfi Trätrappor/.och Lavsllsriek 
genom en ksmps som är giorduti Bröstwärnet.

LLk. XX.
6r'raMer-»

^o?Agh har nogsampt sxplicerse mig öswer Qcsäallcrnsr stoon 
Wieekwidh ändan pa det 8. crsp.som handlar om stjdans Längd - 
Och iag wil intet läggia nagot meer til det iag förr har sagt / mhan 
allenast en Aemsr<zusaff ett fehl som är somunc med alla Aucbo< 
rar. Vthi en Fästning hwarest Flyglarna äro aff 20 eller 24. H 
lsr höga/saaffrLjta de en Qtsäsll hwars rLusillsr äro Halffpan 
ten mindre än Fäfiningens/och hwars Flyglar / i föllie aff detta/äro 
intet mehra än ro.L ir roiter höga. The influta en deel mhajs 
denna Qicsclsllsn uthi Staden/och det öfriga lata de löpa Uth ath 
Fältet/ sä; at Fienden kan srcsqusrs den för äy han flelfwa Om 
belägrar. The maste tänckia at hander uthi intet msoqusrar.octz 
det för twenne -Orsaker stull - Först / effter som rensillerns ajs 
Litscjeller ärohalffparten mindre än dhe uchaff Staden/ sa äro 
och sa en gäng sa mycket mehra swaga/hwilket är ett oemootsäyeU 
Axioms» flutandes at dt bägge stola wara ltjka proportioners-/-. 
G deras ^onliruQion, och at de aff Smden äre aff m sioo-itckj
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kil ak^ 
.°m n.tekgär öfwerdewanl.ge Reglor. Dhck andra Gkiähltk ä^

^ ban intet flelswa Fästningen M 
la sig längre/och alksa blifr han Mästare öfwer rhem bägge genom

^ ^ mycket mindre beswärligit än som
dm aff Staden allena. Denna ka,lön wrfsar ak man mäfle giöra 
de lanailler som we«a äkh Fältet / starckare än de som wekta äkh 

°ck man ökar deras Lahl/eller VkanwärckenS stoorleek 
aff vesse forra kil ak kwmga Fienden at giöra en dubbel Belägring/

allena kostar honom sä ^/rä^n E som de andra kwä. Jagh bekiänner at man 
^ hwareft en ltlken cieaä.ll blstr fastare än 

^ oacheat at deh leosillar äro haWarttn mindrc , 
Men dejje Loekorsr wgsaos inktt sina Rttknmgar der aff / uthan 
allenast draga dem op pa Mareken / liika päjalla stjdor. Lm dhe 
funno nagon Nytta Uthi re sma Licsä,il»r, antingen i dhck at dbe 
lastade mmdre an de flora/ eller at man är intet kwuNgm at hälla 
der myt en sw fiarck 6u,rmrov. sä kw.de re inbilla sig sädana som 
kl o 29. uthaff hwilka alla dkhlar som wekta äkh Fältet / ärv lista 
starEa med Fästningen stelff / och wtjsar Staden m krom som är 
nogsampkdspsbe! ak waeda respeQerac. Detta är kwad som se- 
lar uthi deraS^Uilkningar. Jäg wtjsar intet denna dwföre ak han 
stal wara godh / uthan Mnast derstre at han är bättre än dhenna 
som samma Lwbor« bruka

Effter man har kommit öfwcrenS at ciXaäallrn bör-wara
bättre befästat än Staven/ sa bör man och siuta ak dan ock stall 
haftva Sasia öiwacion. sä kil styrckiau s>m Orken. Man meenar 
gemeenligkn at mon stal läggia c.c,ri«U-o pä det högsta stället r 
Men lag tycker detta intet wara en allmän lXegla r uthan see här 
nagra Kcoepnooer rhcr emovt.

Sm det woro ett Kiärr twärt emoot det höga stället/ nemb». 
M KNbsg fljdan sm Staden/sä häller iag söre ar dkttä Kiärr wore

- X,X/ .X,, ' det-
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dek bästa Rummet för 6ie,6«II«c>, om dhen intet dher Hleftve com< 
wenä«r«,sä ak man inuom icke läkteligm kunde förhindrat; Ty 
/torocbaa rer kil stulle blifwa mycket swärare / och »ret ösnga sa 
kienar inkck ci»el.ll-or förhögning ak oomm.uä«r. Skaren : 
Det woro nogh ak uphöya c«-nrei°-n kil tn gorh rehl s°m Er 
ärb Skaren / eller och en Haval-r som kunde halla -o. eller». 
Stycken. Dehuthan sä är venna högven onyttig mook^ 
vsccorier.hwilka liska mycket kunna förmaböya dem tillubmilUoo 
när re wilia rrvolcsra, som Stycke Larcariar.

När en rivisr» asf nägok Wärre löper genom Staden/ 
sä bör Licaä«ll«a ligga wir cnrera Stranden/ och nedan for Skrö- 

^ men. Genna 5iw»cjoo hielper ak man kan föröka deh Styrckiaxa 
Land - stjdan/ emedan Wakkn stjdan behöfwer inkek sa stoort. Om 
rer äro r. Städer / sä förhindrar han deras Cowmumc-moo ., 
vek han kastar Broarna öftverända/och offka gier han 6ouvoco«v 
c»o kilfälle ak sätkia heela Fältet under Watn / när han tycker dyel 
mara nödigt/ukhan ak Borgarena kunna sig der emoot sattia. -M- 
sä bör man hwarken utöi denne Qcoalloa eller den andra / söka sa 
särdeles effter re höga Orker / sä srampk thet wore icke möyelign al
tzekäckia med sitt comw«o6-m»ae.

Vkhi Siöstäder böra för alltmg 6>»el«ll«roa eowmeoele» 
Staden/Hamnen och Strandm.-Om flelfwa Qc-eiaUan ligger im 
ket aldeles wid S>.randen/sa bör man avancera nägra Hornwär» 
til aonnlaga dt samLa: Sch alt dek som wckker äih Hamnen,ingån
gen affdcn samma och Stranden/ börwara bygdk medh ajffatk s« 
klanc, reciree,,pä dckakFiendernasFarköstarmä uthärda Elden H 
r. eller?. Laccerier; Man finner soir.bliga inlopp som äro intek 
mebr än ett halstt MusqweMtt bred»/ da är godt ak byggia upp» 
endera Skranren asf samma ingäng ett stork Hornwärck / hwaik 
Flyglar äro äei-a-lsrade affcicaä-ll-rns , wändandes krovie- 
mrvt Fältet- c>r» <l,I!-o rvara llroorac huru han wil/ sä mäste M
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stjkwäl ha fin vs5s«Ls affflg stelff. Vthi dm OltsänHsawid L.l. 
Zoul-lls ärotwenne ksesr-hwilka intet clsksnöersr Utan aff Flyg
larna aff Staden-hwilket cffter mitt tycke/ är ett stort fehl/emedan 
desse ksosr kunde intet 6e6m6erss hwarken moot Borgerna/ eller 
moot Fienden som kunde intaga Platsen, öattioosrna aff Städer 
hwilka äro under Strichplatzen ast Liesclellso, böra intet wara hes 
la. Man måste draga en Lima fran deras i^nZel klanc^uö, till ka- 
cervs aff LsAioueroa pa OtsclslLeu - som äro närmast stelfiva 
Fästningen/och intet til de r«v5srnrsrsde Lsttionsr,(vick^ozo.) 
Tenna Linian som är istället för en halst VsKion och en Lourcin» 
blijr bättre ösfsQeisrsr än Flygeln aff ett Hornwärck/ky man skul
le gie dess Graf större bredd/ och skulle giöra Fästningm större/och 
görajämwäl mera jour eker tilfälle at beffiuta Staden /han kunde 
tiena för en halffmana/ lo 8vMms, han skulle lindra Omkostnaden/ 
och faran aff en Flygel/ hwar ifran Fienden lärer intet försumma 
stg at beskitttaLicsäellLu.

ien Undra Delen om Wanwämen.
I.

Om Vthantvarcketz ve/e»/,o».
Hrfshttnhtten uthi vtt sid sta KrWtt/har witstaff hivad 6oa«

^squsrrev och Förman Vtanwärcken äro/sa at det är nu os 
, nödigt / bemöda flg det samma at beskrifwa. The äro aff 
athskilliga Figurer/och stoorleek alt effter Smkastnadm/ eller dhet 
Bruuk hwar til man dem wänder / dhe brukeligaste äro Halffmanar 
och 6oucrs§ar6§!r, och ^e^^3!!ersde Halffmanar/ som elliest kallas 
^carsrade Hornwar ck med vemiballion, och Kronwärck. Hwad 
Hornwärck uthan halfwa Laitiovsr anlangar/som kavaS 0uvrs«

L ^ 8«r
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«t» Isäsillss»sa wändes der pa onödiga -Omkastningar 5 Ty 

aldrig sä ltjtet de äro uphögda / sa blijr deraS äoZsl reacrsac aff 
detz kronc eller den inlöpande ävAsIa, intet örfeaäsrac. Bhen I- 
talienske ^ucboraa som kallar dem Stiernwärck/ eller korcs ea 
LttoiHes som är det samma som krooeaa pa desse Wärcken) Man 
mafie undwyka trenne fehl som de gamble hafwa hafft uthi flna V- 
khanwärck/sombliga äro alt försmå/sombliga warda intet 6«5«aäw 
rade / och sombliga illa anlagde / och illa ösfsoäsrase. 
rä.oni. Vsobans hafwa intet aff desse Fehl/men de ha det fehl paöa. 
Aronerns» at de intet äro 6e5«oc!ersde utanafkisnos?lscrI nembk. 
Aäineureros scesoders flgh lätteligen uthi dheras kaoer eller Klyg- 
ilar / effter dhe äro intet stsnquvrLde uthan aff kaesa aff Lsttioa, 
som är platt/ pa hwilka är mycket lätt at clemoncers alla Stycken 
som dem äa6mäsrr. Jag har tyckt at v«Lrrl«Q aff dessa Stycken 
Vleftve mycket ökat/om deras Graff bestode aff en hög Platz/och aff 
en lagh/och man bringade utht kaosraa aff LsttioosrllL som dem 
Äsvc^usra.ett stags VriHovar, hwarsR-e^rrs giorde 4. ^lL«e 
frän Vthanwärcketz Bollwärcks Angel/ pa det sätttt at heela ka- 
«ea eller Flygeln uptäcktes aff Stycket som han betäcker (vick 71. 
Jagh besparer dhesse Orjlloaar pa alla kaosr aff LLttionSros ssom 
6smzuers^nagot Vchanwärck/ och oovLäerersr intet lrjtet denfah- 
ran aff vet fördolda Otycke som öfwergar kkoeurea som maste an
norlunda betäckia flg mrdh Simples -Lsncdlets. Men effter dhetta 
Stycket kan kullkastas genom ett Lsccsriv som är satt pa Lomre» 
iosrprn, sa giör iagh en lijten Halffmana uthi dhen inlöpande Än
geln aff Halsarna pa Vthanwärcken / som den aff N.o zi. Han 
giör en Angel aff 6v. Ordäsr, dch kaosr äro intet parslells medh 
dem aff den stora/dhe draga deras Veiavle aff de bägge Loumoer 
aff Orillooso pä kacaa aff Lsiiion, och aff Flyglarna. Detz W^ll 
är ro.Fötter högre än Fältet/ och iag gör honom med Jorden sonr 
iagh tar uhr Grafwen. Ingen ting obliZerar migh at gräswa m
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Gmff fram föl dch kaeer - I medler tijdh skulle hön wara mycktt 
bättre om der wore en aff -o eller ir. Fotters diuphett/ som intogs 
heela den Tehlen / hwilken blefwe öfwer emellan des- Llcsrxa aff 
Wallen aff den stora Halffmanan. Detta lilla kan mara dhet eff- 
terfla Becrencbemeocec aff alla Vtanwärcken/och dtt förhindrar/ 
som iag sade/at det fördolda Stycket som är pa ksesa aff Bastion 
tilsörswar för Vthanwärcket/intet kan kullkastas genom ett Batte
ri? som är satt twärt öfwer pa Ooncrescsrpen, hwilket wäl skedde/ 
om den inlöpande Ängeln / pa hwilken dhetta Wärcket är uprättat/ 
blefwe jempn med d^ivesun aff Fältet.

Vthan detta Stycketz Oon5srvacion,som migh tyckes mycket 
nyttigt/sa geer desse slags 0riL1oner tilfälle/at giöa Hornwärckens 
vefease mindre oblique, och dhe gie migh nogh rum för ett lägt 
Lsrceris, hwar aff iag länge betänckt at Vttiena mig/affsruchtan at 
icke Bomberna skulle gtöra förmycket skada/och at icke dess kuinee 
betäckte Fiendens öäiaeurer,doch ltjkwäl har iag flutit det at giöra/ 
warandes försäkrat at Bomberna intet skola kullkasta ett treevud- 
helt Hwalff/ lerrastsrac under / aff hwilken iag giör ^rrsplein aff 
denna laga Platsen r Sch at Musgweterarna som man dijt ställer/ 
eller ock rragra Stycken/dem man kunde der plantera / skulle wara 
en stoor hielp at förswara Vthanwärcketz Grafwar. I det öfriga 
twärt emoot at man skulle fruchta at dheffe ruiner Lcke skulle skada/, 
kan man försäkra sig at der aff faller mindre i Grafwen/ än om ka
ren aff Bastion hade heela sin högd pa dttta Rummet - Ty om sa 
woro / sä skulle kuinen aff dtt höga Batterier falla widh Foten aff 
Muren/i stallet at dhe emoot lerreplein aff dtt laga Batterier» ta
ger dem emoot/ hwar Lfran man det lätteligen bringa kan / om dhet 
nagot skadar. Den höga Flygeln ach Linean som löper aff Lecrem 
ebemenrec, bör wara aff Jord / sa wäl at spara Omkostnaden pa 
B.evöcement,som at förhindra dhe oskick som flagen kunna förorsa
ka i den laga Platsen/och at kscilicera ropeuren aff klan^usn , när

T r dtt
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dtt öthöftes ak rocroockir» stg.När nu Iitndtlihar VthuttivarFtt 
inne/och man seer flg ingen Machk dhek ak igen kaga/ sa maste man 
kullkasta Brösttvärntt aff denna läga -Orken/ som da är onykkigk/ 
rfster man kanstie inkek hade ktzd/om man wänkade kil dch man blch 
Mklvungenak lijkapä k-ocroaclmmvar».

ir.
Hum längt Vthanwärcket kan wara ffildt

frän Fästningen. .
har mycket illa expliesrse ett aff de förnämsta Reglorsom 

*man bör achta/angaende eouttruLtioorr aff Vthanwärcken/ 
särandes at dhe höra inttt wara längre än ett Musqweteskatt der i-- 
frän/dhe gamhla äucdorer , som nästan alla hafwa gillat dhetta 
kunäLmsacec hafwa uthan twifwel meent Vthanwärcken som be
komma deras vetsala affflelfwa Fästningen ; Elliest hade de intet 
tillåtit (som de hafwa giordt) ttanc^srade Hornwärck pä Flyglar
na/icke heller duhbla Hornwärck/hwars Spetz är stundom 2. M- 
sqwetffatt frän Fästningen skild.

Skillnaden aff Vthanwärcket frän Platsen hör inrättas Mer 
Iordemänsom man wil intaga. Lil Exempel/ om man stnner 
nödigt at intaga en pott som är zoo roiiar längt iftän Platsen/ 
kan man föra Vthanwärcket der in til/ i acht tagandes at Vthari- 
wäkcket st)M hör ttsaquarasaff andra Vthanwärck/Mtet meerän 
rtt lagon Skätt der ifrän är. Äetta stöder flg pä en wih Regel uti 
ronittostioa, som är yttersta Spetzen aff alt det som Asoqus- 
ras, bör intet wara längre ifrän det som dem kiTQouersr,än 
MMusqweWtt.

cäk.
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Om Halffmänama.
GLRuket har ombytt Nampnen pä resse Wärck/som kilförendekal- 
^labeS Navslioar, och det man kallade Halffmänar/war m Art 
aff conrr»Z,rä«. I Holland finnes ets flags Halffmänar / som 
hastva en Korm aff en äiuekersr Lsckioo. viä. IS o 57. Gmswen 
aff dek ena flaget är p-ral-U medh bes k,e« och klaner. st>m A. 
och Grastven pä dek andra allenast ?arsl,ll med kacro, (viä. L.) 
dm första doger intet/ty Fiendm är bekäckk ukhi Grastven affdhest 
k-ear och ehmuwäl dhe andra ha Mkek detta fehlek/sä betäcka de lffk- 
wäl intet hcelk och hållet Flyglarna aff Fästningen/eller och sä skul
le V-f,ol,o aff kaearo, SegynnaS mycket när wid ttogal Sanquä 
affLaliioo. Gestukanökar Flyglama Grastven-Lmkostnadk/sä 
at iag intet seer nägon nytta som de med flg hastva kunna.

Alla etmdorar som hastva rraQerae om korriLoarioo» hastva 
fehlat ukhi Halffmänama» conSmSion, dragandes k,e«ro, kil 
Imxl, ä, l'-lp->ul« aff Lzttioo pä Fästningen/ vis. ». No:;8. 
Grastven aff detta Vkhanwärckct är >o eller ro roi5,r bred/ dhetz 
Loocr»se-rp- träffar ukhi L, och dhe pr-reeocl-rs ak denna Graf
wm är clek-ncirmc gmöm hela stycket L lgkwäl vehösweS 5. 
loilor,som äro intagne aff Bröfiwämet aff Flygeln / och genom 
Rundwägen/svm man scer aff No: ;8. Greff kagao haar här ukhi 
bedragit flg meer än nägon anan/ty han gier intet achk hwar v«f,n- 
l»n aff kaserns pä Halffmänama begynneS ; utan han giör ho
nom wissa Tois-r, längd/och äfivm wäl til bredden affMa» 6or- 
x-r.sölliandes detta Mättet/sä ak de Dga in i Flyglarna afföa- 
iiioaema, i stället för kasern-, hwilktt betager deraS Graff en tre- 
die deel aff rest rie5«oo,.Sch at hans andra Halffmäna som kienar 
»il k«r,oct>,m,nc för dm stora/ är äftven mycket illa S-mqo,r»^.
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kLoas. Vaodan har blifwik detta fehlet förr warfe/ och ak eor- 

risar, dhtt samma / ställer han k,--ra, aff Halfmänarna 6 loi- 
f«r ftän !' -wZl, ä« l'«5x,ol->pä k-e-ro, affSsstioa. Altsä blijr 
reras Graffst-agn-r-c/förmevelst en deel affk-°,a pä Sastioo. 
som är lqka med dch bredd/och han ärkilendelsynt as ve6. loils- 
som äro emellan laagl, st, t -lxsul, och dek stället hwarest dch 
O»k«o5« begynner. ^ ,, , . . ,

Mma Halfmänar löpa 8.1c»l«e ftan 1' -°Zl- ä- l «5p,ul« 
och iag har för mänga orsaker fful lagt r. loilör frän bLoal.V,u. 
bsos 6. dm läga Flygeln aff mina L-st'oa-r, är der aff bättre be- 
täckt>0rillon är intet förswagak gmom klaae r-rirs, som iag gör 
ukhi kse-o aff Lastloa.at kaagu-e» Vthanwärckek / den samma 
Flygelcn Sr aff heela bredden aff Grafwen som han st,ogn-»r, och 
dhe 8- loilör som iag lemnar ifrän r ,azl, cl- l »lpaul, kil demu 
Flyqeln/ uptälka Fältet/ staagn-rar en dehl aff Grafwen pä V- 
khanwärckct/och-nstl-r» Wallen. Dhet är bättre at intet göra 
^pningen af Lagl-kl-llguspäHatjmänarna öfwerva.Lraä-r.än 
ak göra den käät; Ty v-k-alea der aff är mindre oblign», och de 
spetziga Halfmänar bekäckia bättre Flyglarna/ och 6-k-aä-r, bättre 
coacr-Zarä-raa.ä» de stnbboka Halfmänar eller obmk.

Jag har intet fäst mig wid nägok wist Tahl loil-r til bred
den aff v-wigorg-ra- pä dhcn lilla v-milua eller Halffmänan/ 
bwilken iag giör ukhi dm inlöpande Winkeln aff Vthanwärckm/y 
heller nägvn wih Längd för dheraS k,e«. utan har allenast beflW 
mig om den samma ak wäl st,agn-m, ehuru stoor 6on«m är M 
honom betäcker. Greff k,Z,a som giör en nästan lista medh rema/ 
aiör honom afflijka stoorlcek ukhi flna z. korcist-arioa-r. Dh- 
r,e,r äre porsl-ll» medh Wallen aff dhen stora Halfmama/ 
och är intet längre der ifrän än 6. lois-r. ...,

Dmna eookruLlioo/ tycker eagh / hafwa kwenne fehl / V 
ena at Grafwen som blist emellan Wallen och dhen lilla
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är alt förträng/och gier inttk nog jour ak förftvara ksearaä, Hhkk 
andra är at drsft k,e« äro inttk förmyckekwäl Ssnqu,r,de uW 
rm stora koniLesrioo, mm äre mycket illa tkoquarsäa Uthi dhm 
medclmättiga och lilla. Det är sank ak mg har warik oblmarse ak 
förminsta stoorlekm aff mina/ til at öka vekäolau, som de taga aff 
courrmarus, men mig tycker ak man mäfle prator», ett Lacrao- 
rkowaor medelmättigt hwast och wäl Ssnquarac, för ett stoork son, 
ä- illa ä-5«m6«rsc.Det är inttk kromao nkhi sädana stagz Wckrck/ 
fwariftän man kan kestiuta Sältet/ som giör Fimden största 
stada / uthan dhe ställen som kaoquar» dhm samma/ 
och iag ,U«§,rsr intet dheffe Skiähl »khan til Lvaur aff min lilla 
och medelmåttiga korciLescioa fful j Ly Uthi dm stora sä är ka- 
rrauodamaarar sä hwast som ^lonl. ksgoo».

iv.
Om Halffrnänar med ^»^Homwäkck/eller 

7e?r^//ee§ elltk

i^Uffmanar: med rensiHer eller Hornwärck/ äro Halfmanar/ 
W/öetäckte med Hornwärck en c«o*i1!e,hrvars kronc är öppen pä 
hwar fljda alt ifrän Ltearpen alt til eoocrekslpeo aff Grafwen 
pa vswiluna sa at den ena stjdan ya Isosillen har ingen Lom- 
wnniescion med de aNdLa/ och at dess kacsr, som äro formerade 
förmedelst förlängningen aff kaceo pa vewiluo», äro stsn^uersde 
aff Fästningen som vemilmr ^:o zy Tet woro mycktt swart ak 
stlina ett annat medel til at wäl rjefeväera ?eoai11eras, mm dhek 
woro offra ömtre at öetienaj flg aff ett Hornwärck medh halska 8s- 
ttiOller, hwars heela eourcioe woro intagen genom Grafwen aff 
Halsmattan / som til Exempel r§:o zr. Han skulle winna mehra 
Jordeman/ och halla Fienden längre frän flelfwa Fästningen / ty 
dch Spetzar gä längre fram än IsnsUIev - ty ejster han är lrjka

pros
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provrs ak dadt betäcka en Dsmilua, som intet Hade meer än 6<x 
Oraäerr Hpsting / som en annan/ hwars angle Äsvqus war rätt 
Wmckel/och effter man ännu kan fram för dess Dourcin svsncsra 
en Dsmilua aff en ktailociabsl stoorleek/som wäl kan äekeoäsrsr 
aff kassras, pa deffe halfwa Lattionee aff detta Wärcket/ hwilket 
är vmöyeligitat giöra fram för en Lsnailte. Jagh tycket at det är 
onödigt at äsmoattrars, at en T o Q sills mtet kan Hetäcka en Ds- 
milua som är mycktt Spetz z Ty om man wille at snZIs Ssoqus 
aff IsusiUen intet hade under 60 Zcaäarr Opning / sa skulle dhess 
Flyglar wara psralaUs med kaosrua aff DemUun , hwilket skulle 
wara ofulkomligit/ i dhet fallet at Flyglarna intet skutte blifwa sa 
wäl äeknä«r»de affkacarns pa Lsttioa aff Fästningen/ och idet 
at r«osMan prslsnceradk allenast m mycket listen kcom moot 
Fienden. Detta fldsta fehltt händer altijdh uthi. Isnsillso, oachtat 
huru öppin so§I« aff Dsmilua ma wara/ hwilken honom 
Setäcker. Man knnde wäl säya at htzetta Wärcket intet betäcker 
alldeles Spetzm aff Dsmilun, och at det woro sa godt at giöra der 
aff en heel Lomplec, medhen Dsmilua in uthiz It dhenna fidsta 
skulle winna mehra lerrsia - och at han skulle slorZuers Fienden 
mycket meer.

Til den första ObjeHion sä swarar iag at Fienden kan intet 
beskiuta Spetzen aff min Demiluu.uthan twärt emoot / man kan 
intet giöra der nagon särdeles och at dhet woro intet dhet
stället/ dher han skulle begynna fln accaqus.skiönt Lreetisn Me 
wara stoor nog/ ty han skulle dyrt betala stn oförflchtigheet / i dhet 
at denna Lreeksa blefwe Aänyusrsc aff4. atskillige ställen.

Hwad ven andra OdjeÄioa anlangar/ sa tilstar iag atomMn 
borde intaga nagon Post pa ett Mnsqwetffatt/ sa stulle ett Horm 
wärck wara mycket bättre än dttta/effter manlkunde s vauavs det läm 
ger;Men om man Lupponsrse at man är intet vbljZsracat avsucers» 
sa XlilMsrar iag ett Hornwärck brile sa godt som ett heelt aff sam-
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M sioorleek. Fömkan at och der första bespar beklädningen pä Co 
omoen, när hela Wärcker är revecu.

Den enda Fördelen som Humllea har för Homwärcket/ är 
m nar en aff dey stjdor är intagen / är kroocso af dm andra al- 
ktjd »saqusrsc af stelffva Fästningen / hwilker intet händer i Homs 
wärrk/hwarest nar Fienden har fatt in mfljda/kan han ga ttl kron
an aff den andra stjdan/ utan at blifwa sedder aff något ställe. Men 
Vemiltm som man kan läggia fram för de^ halfwa Lsirjoovr, är 
Lspsosl allena at raeompsnLsrs denna svancssea, föruthan K 
länge som de belägrade haswa bägge stjdorna inne/ är kromarr aff 
Hornmäreret mycket bättre cleksoclorst än den pä Hosillsa » och
^ uti halfwa Lsttioo, gier ttjdh at gräfwa
en Graff lrjka med den som är märckt medh kvo^aroa pä dlo: za. 
och ak uphoya pä sijdan aff Fästningen en Wall/ som ssal sa wäk 
bltj sörswarat affvm stora vsmilum som kroncsa aff IsrrMsa 
pa BsSioo aff Fästmngen. '

Oäk> v.
smä Wärck som man seer pä Spchen aff LMoo, pä som» 

. oilga HMenffa Kastningar / pä sädant sätt som t»o: Z7. The 
aro inttt Ma oonkrazaräe,, ukan allenast aff §m»rioo. Dtt kes 
höfwes intet at gie tilkänna deras fehl/ när man seer dheraS klaa 
gter.det nogsampt tilkänna at dhe intet betacka fyllest Lsikioosn» 
Spetz/ icke heller heela kjgnyu,o,och ak Fienden fruchtar intet an
nat än Qrsnsceros när han är stegen neder ^ Grafiven aff dhttz 
sesr. CK»VLlli«l' är Vills wil at hans Comrexsräer ssola hafs 

wa W Jörswar aff den Flygeln som är twärt emoot den Lsttioa 
som de betäckia/ viä. dlo.- io. Men han har intet taget L acht at 
Man Mtet han emxlo^srg den uthi stora Fästningar / kffter det är

U omö-
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ovröyeligii at deras Spetz mawara sa när de klanqnsr som dem bö
ka ckekenäers, om ligas cks vskeacs pa Befästningen är ett Mu- 
sgwekskatt läng: Detta behöfwes intet wijsas. Föruthan dhetta sa 
kan man intet betäckia Lsiiioasraa aff en 4 äck / med sadana stags 
Lonersgarcles, ey heller 5. äckar/ hwars ^vZel klsnque är hwah/ 
ych med vetenes rsrancs, ty deras sngles klsnques blefwe intet 
nog öpnadez Ly ve maste nödwändigt giöra dem mycket spetzigare 
än Lattionscns aff Fästningen / til st bkfwa uptackte aff de Flyg
lar som äro ttvätt emoot deh Lsttion . som man ster aff 80: 4a. 
äntligen genom denna LonttruLttov.sa ffulle man mista förnembsta 
Kördehlen som man kunde bekomma aff desst Lovers Zsräes, som 
är Alyglarnes Lovtarvacion aff LsttiovervL-,.

Jag tycker med Kreff ksgsa at man bör sättiaDemilvoervs 
^am för Lourcivervs , när som man opförer Lovkregsräes fram 
Lör LsLooerasMen iag är intet heelt och hallek affhans mening wid 
Loarregaräsraes LovttruLtiov.han gör dem altffd 16. loiler bre
da/deh kscer äro psralslls med vem aff 826100, och deras Flyglar 
äro psrsl-11 medkacervs affvemi!uv,iagh wille förändra twenne 
ring Uti detta maneret.

Först/uti 4 äcker och andra Figurer / hwarS ^vglss kka- 
yus, äre hwaffe/ i'stallet at föra Lovcregsräervs psralells medh 
ksceras aff Lattioveros, eller med Lovcrelosrpev, iagh troordhet 
wore bättre gie dem -6. roilers bredd wid deras klsoqusr, och 8. 
eller ro. allenast wid rundningen aff deras Lovcretcsrp, som iagh 
wil wijsa uthi LovttruQiov. Detta förminskade intet deras kores, 
och deras Xvglez klsvyuer Hlefwo mindre hwassa.

Lil det andra/ sa lemnar iagh intet dheras Flyglar onyttigt/ 
«en iag giör at han uptäcker heela kscev aff Vemilvv, man bör 
ock der sammastädes göra en Orillov, som förhindrar at intet fien
den kan kullkasta ett Stycke/ som stiuttr aff keverl ksceo af Ve* 
miluo. Dhesse flags Flyglar obligsrs en mtet at gifwa sa mycket
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kencs akh Bröstwärnet afvemiluo, som Gref kaZsv» ky dheras 
soZle 6s 1' elpLuk är längre ifrån DemUuo.K at dek är nog / ak 
Bröstwarntts k«oea kräffar foten af denna sogelnz Jag tilstarak 
det kastar mehra Graf/men denna omkostnaden är lyten /ochelliesi 
om coocreZsröer-äw beklädde/ sa är denna GrafwenS omkasts 
nad wäl betalt med den afmurningen ^or zi. Wysar at dher blyr 
pffta 4. och nagra 1'oilsr paraleHa med kaesroa afvemilun. De 
intagas af Bröstwärnet och Eäncken / och dhe tiena ak tulUoer» 
den Spetzen som ffulle bly alt för hwast/om iagh intet lemnade deffe 
4och enhalf roit«r,ak sta fast. Man maste ukhi Belägringar sät- 
tia nagra Lsllerie en lojfs breda / bakom de krangeste orter aff 
dessa Flyglar/och sa opförda som Wallen af OoocreZarcleo, kil at 
gie Soldakerna meer Fryheet / hwilka elliest ffulle hastva swatt ak 
wsnsZsra flg ukhi 6ombac«o,ak icke falla i Grastveu / när de fly
ga uchföre Bäncken aff Bröstwärnet.

-öm man giorde klsoo» recires ukhi kaosros af O«milue>«- 
oa ak ciefsnäers eoocrsZsräsros, som iag giör Ukhi Latkooer- 
oa för DemilunsroesDeLsote-sa borde ksmparceo af dhem ba
da wara lrjka opförda- Men när man dek intet giör/sasom mänga 
orsaker kunnat sörhindra/sa tyckes mig wara radeligit/ at böya Wal
len af OoocrsZsrcZes «o 6!aLli, alt iftandhesi Spetz til dest klano» 
ak all den dehlen som betäcker Flygeln af Lsttiov, woro nogsanrpk 
högh atbekäckia den samma/och den som woro närmast vemiluo» 
woro lag nog ak kunna «o6l«r«s af dest Ksmpsre r Ly effker all 
Lppsrsoce jä lär Fienden snarare bemächtiga flgh en <?omreg«r« 
Lies än en vemiluo- effker den första är Mycket mindre 6e5m6er»t 
än den andra. När Unoeurea är sccsckerse Uti eoocregsräso, 
och om man intet kan ha nagok annat medel/ kan man betiena flgh 
af lijka medel som brukas för Kallbrand / nembligen/ afffiär i hast 
den fluka Lemmen/och cooservsrsr den helbregda / i dhet man giör 
en laUisde som effker kunHsros rr/ rz wysa d-o; Om man

U r wille
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«ille bruka dht smä Wärck/ hwar om iagh har kahlk i begynnelsen 
af vetta c->pic,I.k>l ak allmast förhindra Fienden ak beffiuka Flyg- 
larna/in kil han hade wonnik deffe smä klp,ul«m«r>e>. sa börman 
höya dem r. 7-oilv, och inkek giöra nägon Grafftamförc/ ey Helle» 
Mfiva dtmnogbredd atdekiena til Lscesriee Dtt woro nog at dera« 
Wall woro Loilor bred/ochiämwäl nyttigk ak sökia kilfcklle ak lL 
«a honom fiyg» dä man wordv twungen den samma ak öfwergifwa.

LLk. VI.
Om Hornwärck,

brukar lägga Homwärck antingen fram för Hourcin, el- 
^tler vsttiou.alt effter som man behöfwer at winna Iordeman 
anten fram för L»iiion eller Oovrciaen, och stundom gör man dem 
karta/ stundom ock ett Musqwetffatt langa/ibland ock dubbla/eller 
Lsayuersde afen klans satt pa dest ^H«s,alt som Jordmanen lig
ger Lfrän Fästningen til. När man bygger en ny Fästning rvidtz 
rn Post/hwarest man kan tycka» at man är obliAerae at svsnsM 
»» ett Homwärck/ fa mafie man anställa BattlOneras af Fästnin
gen pa sadant sätt at denna kosten bltjr gient emost en eourcia r 
ty de Homwärck som äro pa en Bastions Spetzar belägna äro ak 
Hyd ofullkomliga/ antingen för dch swagheek/eller för den Hmkofina- 
d-n dhe förorsaka. The äro alt förswaga/ ty dhtt är omöyeligit at 
Alygiarna af oeras halfwa Lsstloner kan blifwa af en fulkomligh 
Längd/när man til at undsty stoor Omkostnad/ crsssrar deffe wer- 
ken en ^nOue ck yroncles, eller Swalesiiertar och när dheras 
Flyglar taga detz OsLenis af kscsraa pa Lästion, hwarS Spetz 
de betäckia. Orsakm tit detta fchiet är vet / at mi wanlige Bastio- 

»sä böra Flyglarna af wärcken wara io eller rr loilsr stao 
Spetzen at blifwa wäl ävkenöersde/ och när de näkaS tilhopa med 
deras L«rrmicerer- sa maste dhe elssrerrs sig / och formers medh
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ren yttre sijdan asdheh kroac en rri»og«l, sogl, 6u lc>m«c eller 
högsta ,og,l bör hafiva bo. eller kil dhtt minsta ;o. 6r,tter« E>p-* 
ning/ om man wil ak denna kromen stal ha fln kmlooable stoor- 
leek/och ak O-koleo af Flyglarna inktt blkjralkför oblique eller 
trokot. Men om bogle ttll lowwec (hwtlken är den som Flyglar
na giöra kilhopa)är;o Qmäer.sä lära desse som dhe former, medh 
den yttre sijdan as detz krom, inktt mehr hafiva hwardera ckn 65 6r,. 
ä»r, och ak inktt gä utkom emook de rätta korcisioarioo» Reglerna/ 
som wilia ak l,ogle sieoqns aldrig stal wara mehra än bo.Orstter 
öppen/sä mäfie man inktt minsta mehr än as de 60/och 5. as bo. 
x«lo pä dm yttre sijdan/ och deffeOr,«j,r gifiva inktt m kl.oq 
som är läng nog> Man kunde lägga för Epetzen pä Lsstiooero, 
afHornwärck lijka med dm af klo: ;s. Hwars halfiva Sakiooer 
stola hafiva 6. loikr, länga Flyglar/ mm alk in kil 8 ckcken mäste 
man förmlnsta nägok lijket Alyglama pä Lestioo as Fästningen/ 
och alt isrän 8 äcken/ bör man bli» wid vef«no« kil ak ö->
ka koaeroa, Längd af denna Saltioa alk in kil 65 eller 70. loiler, 
som iag har giordk uch, denna Kigurm/ pä dtt ak dek stulle bkij 
eller 40. rotter öfwer pä k,oeo/ som stulle sörswara Flyglarna as 
Wärckek. ehuruwäl a< v-5-oeeo as reffe Flyglar inktt kade begynk 
för än wid zo loikr »frän l sogle k-oqu, af L,Moo. Man må
ste ännu »loigaers kromen as Wärckek ttk belk Musqwttstakk e ky 
>« mindre han är der istän aflägen/ ju hwassare Slijr l' sogle, ij-o. 
queöz, hwilktt man inktt kan bättra / ukhan ak sörminsta bögdm af 
Flyglarna pä halfwa Lskiooeroe. Man stal märcka ak uthi ekk 
sadank Wärck/ eller ttk annak/hwars ligoe Kroquee giör antingen 
en rääk eller obmr medh deh klsoq, sä bör inktt vekok limen. 
Längd kagaS istän dhtt yttersta pä ligoe gsoques, alk djjk in kil 
han möter sin «snq. men alk tit dtt yttersta as denna kl-oou.o, 
O-.cst fa blijr han inktt clekenttersr, vkhan «ss de främsta Musawttt» 
WM Hm mfek dksse stagK Vkanwärck äro de bästa man kan byg-
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gia fram för Spehen af en Lattion, ty dch vsfsnoe är Mycket ok- 
liqns, at dest Flyglar och dest kronc äw att försmå / och ak han gör 
dhe bägge 1'ensiller af Fästningen / hwar uppä Lattioa, hwars 
Spetz han betäcker/är bygd / athminstone kan han ljskwäk brukas 
när man intet är obligsrac ar intaga en Isrrain mera afiägen/och 
när man wil stona bckafinaden / han har ock dhen Fördehlen som 
man intet finner uthi de andra/at alla desse delar äro enLsrade och 
stutna aff Fästningen stelff/i stället at en dehl aff Wallen pa dhen 
andra kan tiäna för Ltpaulmenc emoot Fienderna.

När man intet achtar omkastnaden / och ta man nödwändigt 
maste avanosra der ifrån ett Musqwetstatt / sa kan man gtöra ett 
Cronwärck/sadant som iag wi! wrjfa när Lag talar om detta Utan- 
wärcktt/ eller ett Hornwärck/ lijka med No: z4- han är 6»n^uerse 
alt ifran fielfwa Fästningen in til det yttersta af dest ftämsta kilsr, 
och i det öfriga 6efen6«rar han flg flelff.
Man seer mängaLxempel af dessa Hornwärck/som äro klauqusrs- 

depaderas siles, antingen genom en Nwpsl klano som No: 4i.jeller 
genom en encier Lattioo, som No. 41. Lkavallier cis Vills gif" 
wer Ristningen aff den förra/ och bägge äre de lijka elaka / i det at 
Fienden är betäckt uthi knZsln aff denna Flygeln / hwilket intet 
stier Uthi min VsLIaiochwarefi iag giör Lsttioverns ala poinceel
ler Spetzen aff Wärcket i stället för halfwa Lattioner. klsnc^uea 
synes aff Ksverlsn uthaff klsnqusa pa Lsttioo , som star honom 
twärt emoot- Altsa är mttt Fienden bttäckt uthi dhenna Ängeln/ 
och dhen delen aff kilen som intet är 6sksnäarad aff flelswa Fäst
ningen/är 6snquerad afftwenne goda klanquar, som en Oourti' 
ns. Dhetta bör och sa achtaS uti Hornwärck/lagda fram för Lor- 
rinarns, när man är nödgat at upföra klsnqusr pa dheras silsr; 
Man maste och sa / oachtat at det kastar mehra giöra heela Ls/l-o/ 
ner wid dest Spetzar/ i stället för halfwa Lattioner, eller at sM 
en dehl aff Hmkästnaden pa halfwa Lattionerva» byggia
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klsnez äss ^;!ss,som dem med recjsnr, som iag beskrifwer ukhidhen 
IrreZullera och Fierde Delen / hwilkek ltjkwäl inttt spproLtiTrar 
Stycken aff dm första Vellsinon.

The gambla äuctiorsr som har lagdk Hornwärck ftam för 
eourcmoms, haftva grordt nthi dess Byggnad ännu ett märckeliga- 
refehl än dhek/om hwilkek iag har kahlk ukhi dek Eap. om Halfmä- 
nama. De lormsrs 1«s srlss aff Wärcket genom krolonZement 
eller förlängningen aff klanyusrns pa Lsliiooerva aff Fästnin
gen ; Altsa kan intet Grafwen aff desse ^iles eller Wiugar blifwa 
äefenäersc genom ett Rum aff kacen pä Lsttion» ltjka medh dhess 
bredd effter Tiockleken aff Bröstwärnet pä Flygeln och Bredden aff 
Rundwägen eker etrcmia äes R.onäes, ffiär äkminstone der aff 4. 
Tojker» hwilkek dä.onl. Vsubso förbättrar lrjka som uti Vsmiluver- 
na; Iag gifmer ock sä Wingarna aff Wärckek 8 Lollor frän 1'av. 
gls 6s ?olpsu1s, Iagh brukar en ark Orilloa uthi kscen aff La- 
ttioa ril desse Wmgars Vsfovls.som iag allredan har sagdk/ak iag 
har giordk för den aff Halfmänarna. Lch när veLerilsn tycktes 
mig wara alt för oklique.sa giör iag honom antingen meer / eller 
aldeles räät/ giörandeS Vmisv som ar wid förlängningen pä Wim 
gen aff Vthanwärckek kortare än ^everleu aff dmna OrilLoo.

Iag wille at man uthi alla nya Fästningar / hwarest man bör 
giöra nägot Hornwärck/brukade det som iagh har oblerveraeuthi 
8sr!oujs. Sildan som är betäckt af Hornwärcket/ är större än dhe 
andra/ och Flyglarna af dess Lattionor äro mindre. Man kan wäl 
gä förbit at förminska Flyglarnas Längd 5 I medler tyd skulle iag 
icke ogilla at man dee giorbe- effter den sijdan/som är betäckk med fliskk 

, Vthanwärck/ är aitijb starckare än de andra. Bhenna Dlökning 
af fljdan gier Dlfäke at uthwidga krovcen aff Hornwärcket/ och 
förminffningen af Flyglarna af Fästningen giör Wingarnas vo. 
levts af Wärckek mindre oblique,- Ly det man tager nägra Loi. 
ler ftän Flygeln/sa kaar man tilljjka nägra 6raäeraf 1>n§!e cle

ksu.
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ken, hwilken är dhm som liZa, äs vsksae» ksraLee korwsrre 
med Qourciasn; -Och ju spetzigare denna ^nxsl är / ju räthare är 
den som Wingarna af Wärcket kormerar med östtlouaras För 
den samma orsäken skul/sa behöfwer man inttt taga nägon Strich- 
platz af 6outtia«a uti desse siora Stjdor / som icke giorde Liga» 
6e Osksnsa. man seer ^o: zz och z6.ätjkildnaden emellan tttHorn- 
wärck bygdt pä lensillsn effter manligheten / emoot en annan 
giordt pä en tilökat sijda/ den sidfia/ i det man föhr Jorden tilsam- 
mans / gier nog Platz at formera ett annat Hornwärck in uti det 
siora/som skulle blij nästan sä wäl äefsuäsrac, och behagar mig bät
tre än ett dubbelt Hornwärck; Ty Fienden kan draga flgh längs 
uth äth det första/ at attackera Uthi Wingen af den andra / i stället 
ak han intet kan komma an pä denna Orten / han har wunmt dhen 
första. Denna fördehlen som iag tycker wara mycket eovLäerä. 
del,giör at iag ännu säger / at när man är sinnat at giöra Om
kostnaden pä en l)smj1un,föruthan detta Hornwärckek/ sa.är den
na Omkostnaden bättre anlagd pä en Demi1un,bygd in uthi wär- 
ktt/ än pä en fram för de^ courcia, sä frampt at icke den sidstaha- 
de wunnet nägor avsoesZsus Post / hwilken man nödwändigt be- 
höfde. Ty den som är in uthi kan intet fehla at wara nyttigh / pä 
hwad maneer som Fienden sccaquersr. och dhen som war ftäm för 
Eourcinsn af Wärcket / skulle intet tiena til nägot om Fienden 
anfölls en af dch Wmgar.

Dubbla Hornwärck/som gä intet sä längt fram/som 
KLnqusrsde Hornwärck pä deras Wingar. Men til vetta sä rral 
som Omkostnaden/sa äro de mycket bättre/ effter de giöra Fienden 
dubbel afbräck/ om han sttsyuerar dem 6, krove. Det woro wäl 
at de bägge woro an yusue 6' yroväe pä det at kroarao af den 
andra blefwo stoor nog; Och? är förnembligast/at man bör sadana 
C ijdor/sow. äro bekäckta med flijka Wärck/ hälla större och starcka- 
re än se mwra fijdor af Fästningen»

Flyg-



til ak
FlyglamaS Läng- af halfwa Lsttiorlsrns pä ett Hornwärck/ 

bör sa myckek möyeligik är/wara ltjka med Flyglarna af Fästningen/ 
och LKevMsr 6« Ville begär ett stork fehl ukhi flna/ hwarest han 
säger/ak 6. rojserförsta- -Och med 6 loiiers langa Flyglar/läker 
han kseeras afhalfwa Lattiooer«s löpa pa Oourrmoo. Aek wo- 
ro bättre/ föröka Flygeln/ och laka blifwa denna kaeen af Ooura- 
o«a som inkek duger / ukhan när Flyglarna äro nogsampk langa. 
Flyglarna kunna inkek dragas kilbakas/ som de af Fästningen / om 
inkek ksesrna äro kil dek ringesta zo roilso langa.

Lil ak bespara nagok ukhi Byggnaden af Hornwärckek / sa 
kunde man giöra deras Lronc sa lyten som Ooroes af en Demilu- 
a« soeoraee, om man inkek wore obli§erse ak inkaga Jordmanen 
pä höger och wänster. Men när man inkek achkar Omkostnaden/ 
sa kycker iag ak dek woro bättre ak giöra dhch krooc nästan sa stoor 
som de aff^nsilleros af Fästningen/ medh flyglar af24 eller rr. 
loiisr-och med rm§!er Kso^ueer åtminstone 6o 6rs6sr.Man bör 
inkek fmchka ak desse stora krsncer (aga förmycket Soldaker/ förky 
dhe sma / hwars ^ilas och klsuos iagh iupponersr wara lista 
medh dhessa stora/behöfiva nästan inkek ckindre/ och har man detzu- 
khan inkek behof nogon stoor Wachk för Fästningen / fa länge V- 
khanwärcken äro goda. .

Om man lägger vemiluner framman för Wärckek/ sa böra 
dhe anställas som de af Fästningen / och man bör bespara ekk dub
belt LacceriOz och Oojlloaar- ukhi ksoeras afhalfwa Lsttiousros» 
som iag giör ukhi desse alla Lsttioasros af Fästningen. Om man 
inkek lägger nagra vsmiluner, sa stal man förmmsta kaverasr 
Längd/ak föröka flyglarna.

Vkhi alla Hornwärck sa wille iagh draga en stoor vsmilua- , 
(ilhopa förandes Jorden. Aek är/ kroor iag / dek bästa Kscrencke- 
msmsc för dekka Vkhanwärckek/han förhindrar inkek ak cbiescm»- 
rs dek öfriga af Wärckek genom Jordhögar / som af henne stulle be-

X ^ kom-
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lomma dck vik-ok. Dck är inttt nSdigk / ak gräftva m Graf widh 
okm afdtk rscsr.i bhtt samma man gräftvcr rhm af Hornwärckek/ 

man kan giSra dtt effker lägenheten eller när man ffulle hefara ak 
Aifwa belägrat. vn.

Om krönta Wärck.
»Man Vekienar sig mycket sällan aff Kronwärck/ effker dhe käfla 
A/ ^mycktt/och 6de valliar 6e Ville gier ockingen Affrrttnmg der aff. 
Doch kunna de mycket nyttigt brukas för Spetzm pa kattiOc», eller 
Ketäcka twänne hopa hängiande douremer , fram för hwrlka man 
wille läggia twenne Hornwärck. Jagh finner dem sa beqwäma at 
Vetäckia Spetzm aff en Lsttion, som Hörnwärck kanczusrade pa 
detz Wingar/när man intet är okliZsrsc at avancera emoot nägon 
Langt afiägen Platz. Wmgarna aff ett Kronwärck/ satte pa 
Epetzen affLMor», böra förftvaras wid ir. eller 15. Toiler fran 
ÄSohlwärcks ^oZsln aff denna Lattioo. ^nZeln aff Strichpla- 
tzm bör wara räth/eller hwatz/och Sitdoma böra kormsra emellan 
Dem / medh Wmgarna aff ^vAlarna 90. Qraäar til det rmgesta/ 
som man korciilcarar medh en och r. halfwa Battioner» 
hwar- Flyglar och vsmjZorZee stulle ath minflonne hastvan. 
koller.

Jag tycker intet at man bör läggia ett Kronwärck för en 6our. 
rine , effker han allmast intet meer avancerar än ett Hornwärck 
ftamman för hwilken borde wara m vewilun, hwar aff denna se
nare worde mycket starckare.

Dtt bästa som man kan bruka detta Vthanwärck til/ehuruwäl 
at de gambla det intet hafwa brukat / är at lata henne betäckia twen
ne sammanstötande Oourcinor , fram för hwilka man Mest HM
lägga twenne Hornwärck. Jör dm sakm fful/maste Sijdorna ior.

mera



- .4 L-^LLWL^L^2 LMr dekta fthltt/om der är nägok. Hanbespar gräfmn7maff^
^ ^/^°^ärckek/ och deras betlckdning/om de äro bekläd-

Lschjoo äro mehra än dhe aff Horn- wärcket/dhe äro bättre 6»feocj«rsde/ Mer de kaaadM°E7°°klle^" k"?rökadesta WingarS flyr»a /läkande- 
?' tolkar, Sttichplcky Ukhi eonrtio«o pä Fäst» 

mngen/hallandts alktzd dch Loocraloarpor affdch Graff ukt ljika 
^woro/om deffe flyglar flräcktt fig pä k,«ro, 

M- för Horn«ärch7^ """ 0rill°n.r.säsom t

Om Mallarna och Brösttvarntt aff Vtanwärckek.
"? ^ Bröflwärnen aff Vkhanwär-km vöre wara lflka 

-^no-ka som de aff Fästningen/ och iagh feer inttt hwad Skiähk 
cd,v,II,er cl« V,Us kunde hafwa ak tnkek gie mehra än ir. loil.r,

^gsta äkh tSröfiwärnen aff dheffe Vkhanwckrck. 
ö?an hade kunnak forminffa WallenS bredd nägra loil-r.och all,- 
^ ' .^man bekienar flgh sällan aff flora Ekpcken ukhi särffilva 
Ä-ärck: Men han kmrde intet gie goda Skiähl til at suÄorierr»

Bröfiwärnen som böra altftdh wara fiarcka 
nog at sia emoot Stycke/och är intet mindre nödigt at betäcka So^ 

6a5.a6sr3Vkanwarcken/än dem somachtasielfivaJäst- 
n ngen.Man bör rcke heller förminska Wallens bredd/ok man jäm^ 

anläggra Jorden som man tager ur Graftven»
B förhindrar och ingen tingat hafwa stora Stycken uti Vthanwär-

X r , ttt^
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kk til ak iaeornoä»» Ftendm uri dch Arbete/hwilka man kan wäl
rra rilbaka när man sä har behoff.

Wallms högd affVthanwärckek bör nästan mara haGarke» 
Md flelftva FäKningmS Wall/pä det at vrnna effrersta °omm-w 
ö-r-ir öfwer alt/och at ljstwäl dm första är nogsampt hög / ak han 
mtek kwingas ak säncka rch flyglar under Fältet»

c/tl>. n.
Om Grastvm aff UrhanwärLcn.

ALRafwm aff Uthanwärcken hör wara io. eller »r. Torser hred/ 
^en större bredd stulle wara Skadeligh / i anseende til om
kostnaden. Vthi Hem- och Kronwärck/sa mästerman achta/at den 
Snlöpande ängsla as eEresoLrpen,inktt sörtäcker nägo deelafkL- 
seras för Flyglarnas halfwa LaKiorrer» hwilket skulle ffee uthi dhe 
tränga Graswar/ om man intet brukade dhen andra Lon^mQion, 
hwar om iag redan har tahlt i Cap. om Grafwen aff Fästningen. 
Man kan giöra Grafwen affVthanwärcket mindre dmp än den aff 
Staden / allenast han woro mtet der ifrån skild genom den betäckta 
wägen/eller Lsp!«Qscjsu»som iag har sedtuchi nagraaffrfftningar/ 
(viä. d^o: 4i.) iag weet intet hwad utseende dhessa ^uLtorar hch 
wa tyckt medh sädana Affchtningar» Men hwad dhe hafwa tyckt sa 
kunna de intet förswara dhe feh! som denna 8«psrscioQ och skilnadm 
förorsakar. Foten aff Lsplsllsäsll intet är stsn^uerLe till sl- 
Psll1sw«math Fiendm/hwilken alrsa kan/ uthan at fruchta nagot/ 
»teaek-rL uti LxcrsmicecsQ aff Wingen eller Mroorn aff Vtaw 
wärcket.

När Graftvarna aff Vthanwärcket äre intet sa diupa som dhe 
aff Fästningen/ fa bör deraS yttersta ga uthi Qlssts. at dhenna aA 
Wdnaden intet förhindrar hopafognmgensmed den ena och de andra.

Vthi förtäckta Wägen och LlxlsvAärv sff Vthanwärcket/sä
bör



kill ak
82m ^ -ff s-mma mätt/ somlagh har sagk om' dm aff

6EX
§>M tom»,«»icatto»r Bkstek stlH HtvstU.

behöfwes mga Broor ak gä öftver kil Vkhanwärcktt/ nä- 
»ägo» Pork aff Skadm. Man kan Er-

Hwalff/som ffulle begynnas u« gängen affCoffö^ellerdhe läaa 
cMrrm«.och som gl«k utt Vkhamvärcktt under GraftvenjElliefi 
sa kunde Kendcn förhindra enom ak gä ukht Vkhanwärckek/ omhan 
ladc kwnme Sakr«,« pä bägge Epetzama aff Lomrokoroon som 
kestruko den Maka gäende Ängeln. ^ '

Bromia äro inkek veqwtmllga annorstädes än der som Dora
!u länga d?och wor?^'^ ^"S'SraS de snatt onMga/ehu-

.«-"^efthr hwaruchi mm rä-ckoäs bestär/som inkekär 
ett Warck aff jammandr^na Stycken / hwarefi är intet särdeles/ 
»khan allenast WahlckI aff desse Skycke» / och nagra smä kilöknin- 
gar/som laghar demglfivlk.
. ^ Aag kycker ock ak lag har wäl kewffst vetta Wahltt/Hwäd styr
kans formehrande anlangar/och dtt ffulle wara lista lätt ak Sekyga 
Körmanen hwad omkostnaden anlangar/ bewlsanreS genom Vkh- 
räkmngen/ar ,ag grör henne snarare nngare än större / hwrlkek är 
!? ^ - lM r renna ttzden/dä mänga som passera för myckel stiälla/ 
>aya ak en Jästnmg är starck nog / när alla dhe§ dehlar äro allenast 
»agorlunda mal bestrukna / och ak man bör mehr beMa flgh om ak 
Schara Hmkofinaden/ ck» ak föröka Fastheten. ^ ^ -

- - Zk z
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kn läm iag aldrig begä/ iag kycktt dek wara nog ak förhindra/ ak 
mtck Pnnyen bstr bedragen aff dem som kaga sig Arbrkek pä /Man 
<rt komma honom kil göra elaka fästningar/ under skeen aff Osco. 
oomiso. Dek är en lng«oi,ur> Handktvärek ak korciLoir» dek bä
sta möyeligik är/och tn«k bespara mehr än hangivrde/ om han wäl 
konika»r,dk»Icke deh mindrehaar iag fölgk ren mästa hopen/ Ty 
om iag har fölgk mikk kyeke/sä har iag inker gifivik andra Affrtsknin- 
gar/än desom ärowid fluket aff denna IraSae. och hwilta ukhan all 
kwifwel äro bätkre än dessa; Men man hade dä inkek underlakttak 
ftzrewända Lmkofiningama / och Fästningens förminskande. Iag 
har undwtM deffe förwiskelser/ i dtt iag har strax gifivik en kL«Ko. 
el,, som är sä god som nägon har wtsst ännu stam / och som lqkwäl 
förminskar Lmkostningen aff korciSoicioo, Akhminsione är stltk 
ak ukhwälia effier ens kycke/ som man har kil en nyttigh siösachkig- 
heek/elltt kil en sparsamheek/ som inktt förhindrar ak mina Fästnin
gar inkek äro starekare än de/ hwarefi man kroor ingen king hastv» 
-listvik spardk.

Sammansättningen aff Fästningen och Vthanwärc-
ken/ st wäl för den stora/som for den Medelmåttiga/

och llllu
W8§Hek äro faa ^vekocar som icke hafwa giordk ett Hrrfwud- 

derukhaff/nembl. ak kunna bespara för dem som föl- 
"^ja deras maneer/alla desse förkrtteliga Vkhräkningar en la» 
xsmeur icke kan nndfly/när han wit just wetta stoorleken aff TH 
larna uthi korciKoscion. Kör den orsaken skull hafwa somliga gis 
wit uth Tastor/hwarigenom man kan weka Längden pä Lainisn sow 
iiäna kil kv1lZ0n»rass sammanfogande/hwarsstjdor skola hafwa ett

wisl
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Somliga kcl ak giöra dtraS maneer ännu lättare hafiva propomor

.7«» ^ick,

^ dömma fn« om en Fästning- flyrck?o!och god- 
^ IlyglamaS och v«mi^orxsroL, provoreioa emook 
Ll'7*"" de mktt see äkhom I.yglarnaäroVa nog/ ellttom 
»ch v«mizorg« äro wisda nog/sa skulle dhe wäl lycka mebra om 
7 ^ höga Flyglaraff 6. r°js.r äro pro°°rttö°«.de

nya Laflor/ sä ossta som man är nöd- 
gal a« K,m6°«. smärre eller siörre fljdor/ än dhe som haftvaaifwik 
»etta rn°ä,m.°c. Ttt enda som iag gillar ukhi Lera- öä«koä. 
l'»S försiar pa dtt manerek ak ukkafia) är nödwändighekm ak bru- 
ka!>esl»r,som sa kelsäyandeS kwingar en ak lära och första i dek man 
mbekar / akm godh Flygel bör hastva sa mänga loisar. Dbenna 
Nyttan/som,ag har fakkak/ak man bör kaga aff kL.ckoä-rsom 
Mtt kunna praLtieara, uthan boalar, har stadfäst mig ukhi ben för- 
sayen som iag har fattak ak inkek ttvinga Migh kil kroporeiooir, 
ma dehlarna aff min korrisicacion. effker Sisdoma affp«Iieoo,r- 
o-, och >ag har alkisd alk för liskek kyckk om deffe frisa ILardoäer. ak 
»emöda migkilgienägon som woro pä dtt scktttt. Jagmett/aku- 
lhan dess /dek denna skadelige wahnan som iag har redan sagk ak dhe 
saa som söll»a dek manerek/sä kommer dtt dem «l giöra stora f,hl/och 
strspilla mängm fördehl/idek man bcharlltsktt aff /lpplicarioo. och 
l»g har krodk dtt vara nog ak man kan förfärdigaeffcer mm ILecko-
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Äs pä Papperet med l^ivislsa och <Äsu!attthatt at kehöfwa tff-- 
tersakia Vthräkmngen/eller ar förandra krsLtj«;u«o. til at betiena 
-g der aff pä Jordemänen. I der öfriga har iagh intet funnit nö
digt/ at sönderbråka mitt Huftvnd / med upstnnande aff nya Ord
former/ at beffrifwa en korciflsarsc Ort/eller at uthtydade Vpgäs- 
wor/ som komma söre uthi korcisioscLon r Wrj hafwa mänga ^u«

uolls LraÄscer, och intet haswa lärdt deffe Ordformer och krobls- 
wrra^.

. i.
Om dktt stom korl/Aariom SstMMstNsättnittg.

Oircsla effter den puaHersde LinienS stoorleek / L, L.ö, jom är 
VisZoaslaa aff bägge sijdorna/uthaffhwilkalman har affsturit rz. 
lortar, aff de ändar / som stä ifkän dhen Ängeln Liniernelgiöra til- 
samman/rrjta twenne Bogar utöswer Ängeln aff Figuren/ betiä- 
nandeS eder til ffifftes aff bäggge kunHerns L» L. ljjka som (kä
rro, sedan dragh Linier frän genom MrelseS v, til kuw
Äarna som ha tient för <7smrum L. wid hwilka uphögh flyglarna 
L,L» psrpsnöieularjcar pä Stkichlinian L,v, som ärotwert emot.

Jag wil intet wijsa huru man sammansätter dhe andra dehlar/ 
fom är OrMOllsr, Grafwarz-Wallar / ett. för än sedan som iagh 
har wijst första Grundtekningen för allahanda stora och smä Figu
rer. Första Grundtekningen kallar iagh kacernss» Flyglarkms ch 
^ourcmerns, enckla Affrqtning/hwar effter alt det andra Uti kor- 
kiLssciso sig Mar.

Vthi



' tik ^
Mhi Fäm Eckcn. Giör fljdan 4. 4. ,40 loikar läna/ 

»0. 44. Smitt dchlen der aff kag kil v«mi§orz,n -x. 8. uvköa 
m Linia wid Sndan pä v-migorZ-n 8,p,rpsaeliculsr pä 6our.

ro,5« högh 8.6. Sedan ttknaloilar pä 6oureio«a 
stän 8, til V, kil dek Mesta aff p,rp,nclioul,r Linian l). pä dtt ak 
dhe medh courcm-o mä körwsr, en oden, Lozal. Sedan draa 
k-e,rna frän kuoS.o x. som är u roikrstän den Flygeln kwckrk 
tmook/ genom dek yttersta aff Flygeln 6.

Vchi Sex Eckcn. Giör fljdan 4. 4. r;o 7-sil«r läng/ ki. 
gurs 45.D«mi§orx,ro, ffola hafwa rg roilir, 4, 8, Sietke de
lm aff Cijdorna ffola wara kil e«rp,oäioolar Linian 8.6. hwilken 
kienar kil karmar, Flygeln, Flytt ehr Flygel g. roi5«r inäkbcour- 
kio,o.som uthi Ickm Eckcn/och drag kaesra, stän knoSen k/ som 
är sä mycket stän den Flygeln kwärk öswer som halfiva vami-
xorZao.

Vthi Sm Eckcn. Giör fljdan 4.4, i;o. roil« läng/fem
te delen derjaff äkh D-mizorZara, L. kigur, 46. Sietke dehlm 
der aff kil karpaneliculsr Liniakk pä 6ourcloen. som kienar til for
mge, Flygeln 6,6, Sedan när j hafwa wändk kisoquaa dhe^ 
loiler in ukhi 6onrcinao,sä drag en Linia stän dek yttersta affde» 
ena Flygeln/kil den andra aff samma 8Moa 6. 6. mitt pä f-wilkek 
e. j uphöyen en Linia p-rpenckoular. k, k, hwilken j giör en halff 
gäng sä stoor som Linian 6.6. och stän kuockan k. sä draa kaöar. 
0, kil dek yttersta aff Flyglarna 6. 6.

Tenna samma rchlningen / ffal man bekiäna flgk aff uchi alla 
Figurer som gär öfweren7äck/sä ock ukhi en 8,stjon,' bygd pä en 
räkh Linia/alltnast man kager i achk hwad iag har sagdk uti Capitlek 
om vamigorgarn-.ak man bör öka dera» sioorleck alt isrän 8. Ee- 
kn/ i dtt ak man gier dem en fook mehr än femte dehlen aff kolizo. 
a«r»,fök hwar c;rali sö6ireuw5«ree>5Winkelngär öfwer iz;6r.; 
Akgiöra dek mycket lätt ak sakka/ sä wil iagh taga Exempel aff >».

V äcken
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äEttt; Dest Oircumkeesns Angel ar i44 Oraäsr uti E^pningen/ 
dt§ är 9.6racl«r meer än r;5 / och lät nu sa wara at sijoan pä ro. 
äcken woro 150. Loiser.sä är femte dehlen der aff zo Io,5«r. til 
hwilket matt maste lägga 9- fotter / ti! at hafwa vcmjZvrZernLr
siorleek. ' - ^

När en Pttntz wi! lata bygga en ny rZastmng/ eller at soroka
en gamma!/ och imer achtar hwarken Huus eller gambla Murar/ 
om kan intet har fiarcka orsaker/at bespara Omkostnaden/s- ärwist 
at han bör bttiena stgh aff dhen stora korrl^oscion fram för någon 
annan/ effttr han beflu er mchra )ordemälr/och i det dhe tagameh- 
ra Stnchplatz uti Lourcioeros» och uthi vest Flyglar / sa bör han 
och sa förorsaka Fienden större affbräck/ om han wil sökia dhem at 
intaga. Men om han tycker at han bör spara uthan at gwra Fäst
ningen elak/sa kan han ga til den medelmåttiga kore-iiE.on » som 
kostar mycket mindre än den stora / och hastver doch lijra mänga 
Stycken uppa stna Flyglar/ men besiuter mter sä stoor Jordman/ 
hastver ey heller mycket Strichplatz uti deras 6onecmsc»

ll.
- - ' - / -

Hum man stal sammansättia dm Medelmät--
tigst ^orr//icat/o«.

O^THl Fyr Ecken. Giör stjdan no. Loi t«r läng 
^47. Siätte dehlen der aff ath vamrZorZsrQr ä ö. L det öM 
ga giör den som uti den stora korcikcacion.

Vthr Fäm Ecken. Giör sljdor t?r Loisor läng/ ^ d»'
Kurs 48/^5. ath VrmiZor^eroL V, 24. Loiler hl perpsnal» 
eulsr Linian pä Lourcin. V» 6. och när man har stytt Flygeln Z> 
Lorlar m ath Ooureineo,som uti dhen stora/ sa dragh edra ksoec 
stan kunÄan l) som är ro. Loitse frän twärt emoot.

Dthi Säx Ecken. Giör Si-voma a. ^.»zo. loilsr länZa/



til ak
dlo 49 fämke de!en deruchaffäth v<mi§or§er6s /l,B 24. 7^01- 
5sr akh psrpenäieulsr l.inisn pä Ooureineo, 6 6, och sa Mycket 
som halfwa dehlen aff OswiZorZsrns til Stttchplatz rrkhi 6vurci- 
nerns L, k).

Vthr Siw Eckm. Giör r^o loifer läng fljdanä.ä. 
dlo: 52. ftmte delen affCrjdan äth DemjZorAsroa 6.24. 7°0i'. 
lsr til psepLoärsulLe^iorAll pä Lourcmea 6,6, och 05. ^ilsr 
til Skr chpiay uti Lourcirrso

VLhr^Otta Ecken. och alla andra däröfver giör med äftven 
sa langa Sftdor/ DsmjZoi-Asr och Flyglar / nembl. rzo/^6/ och 
rg. ^ile^LaKjoosrog pä samma sätt som uthi 7. acken affdhen 
stora ^orci6^scion,ochj maste päsamma sättgie achtmngpa Oamj- 
Zorgvrnes förökning.

6äk. M.
Huru man stal sammanMia den lilla

§V)Thl Fyr Ecken. Giör Stzdan NO. Loiler läng 
^dio. 55. ro. Loitsr äth Osm^QrZersa 8, och i det öftiga 
giör alt som i den stora korci6crrc!0Q

Vthr Fam Ecken. Giör Sftoan ä, no. loi5«r läng/ 
dlo. 56. femte delen aff Eijdoma äth OvmiZorzsrQs 6, 24. 
äth eerpen6rcu!sr l^inian 6,6, och roitec tilat Lnstyttia Fly
geln Uti Oontcioso, och blrftver vefLnoen 6sranro.

Dm man wille twart emoot minq Skiäh!/ betiena sigh aff dhen 
lilla korcistoreioo uthi de orter som ha mehr än 5. äcker/sä bör man 
altftd behalla Iiygsln 24. Hiter läng/ och begynna ifran 7. äckm 
at föröka VsmiZorZernL , intet sa mycket för 6>»creackemvocec 
stull/som för det at ösoeroL afföMon skulle blis alt försmä/ M 
at wäl förswara Vthaawärcket - y.äcker skulle wara den första Fi
guren/hwars BohlwärLs Angel man giorde räth - och om man

Y 2 v mig
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mig wille ttoo/sä ffulle man alorig täncka pä at bruka de smä koLu 
Z0ll«r uthi den rsZuUera korcikoacioa.

c^k. iv.
Om örestyckorna eller orÄE-ra.'

7. Lmter pä Grund-Teknmgen aff Flygeln / alt ifrän 
^^Skuller winckeln 6, alt in til v, 80. 57. och pä kaoev affLa- 
iiioa som öfwer är / alt ifrän Spel-en aff Bolwärcks Ängeln / alt 
til L»fätt4. loiler uthi 4. äcken/ z.Uthi 5. äcken/och r och en halff 
uthi alla de andra. Ärag en L.inis frän kunnan k, genom kuw 
Qea V,uppä hwilken du skal giöra en Lottes förlängning Uthom 
Lsttjoll frän v, til k, sedan när du har dragit en Läma ifrän L u- 

k, r-:o 6r. sä uphög mitt Uppä den Länsan en perpsnäie». 
Lar Läma in äth Lsiiioo.och drag jämwäl in äth frän Skuller win- 
keln en kerpenciieulsr L.ines med kacen 0,0, til den psrpsoäL- 
eulara L^inisn C k, kunQen der dhe komma ihoop stal wara Lsa. 
rrum aff Rundningen pä vrillon, som i stal rqta/och i dtt at 6ir- 
L»1n alttzd stär uti löpningen aff Läman som är dragen frän Sklck 
lerwinkeln O uthi 0, sa torwsrsr dhen Länisn som j har dragit 
fran kunHsn L igenom kuvLtsn I), Ryggen aff OriUon,
57. hwarö Längd man fär aff den höga Flygelns eoniiruHLoo.

iv.
Om ken lägst

§>>Thi 4 äcken aff dhen stora korcttiesejoo » tagh en loile pä 
^Ryggen aff Orillon m äth Lattion No 58 Och en lott, 
pä förlängningen aff Strichlinian L; Sedan drag den läga Fly
geln Uthi en räät Läm,, frän kunH«o ä til punden S

4. äkken aff dm Medelmättiga / och den lcka korriksa-
cioa.
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t!o°>och börm«n intet käka ren laga Flygeln gä in ukhi Lastion. 
mm allenast stan PunLt.ro, L. L »lo. 58. ete. som »khi 4 äcken aff 
dm stora korcckeseioo. "

Vch;^!cken affvm stora korciiiosrioo, och lalla kolisoo-r- 
°° oL den Merelmatt,ga och Lilla/ sä uprekna en Lois, vä R-a- 
gmm athL-llm°Md k-noLl-o L.«o.57. ych ftelägaFIy. 
geln fran knoS.o 6, tt, PunLt-o kl. Te„na stdsta är ren puo- 
Ä«n hwarest ren främsta Flygeln kommer kilhopa mer courrio.a.

alla konZooer aff den flora korciiiLscion som bar meer 
än^S-.d°r /sä mgh en loil. pä Ryggen in äkh L-itioo w.dh 
puoS.o 6, klo. 59. och Liroulo SpnaS emellan 6.». Tenna str- 

"" / hwarest ren första Grnndlinien aff Flygeln 
ttäffar ttlhopa med Soumo.o, frän 0«ocro 6 och ». drag kwenne 
Bagar m emoot Grafven/genom stiärelses kuoLt«o aff dessa Bä-
Lpning aff Qrculo'""" ^ giöra dhen läga Flygeln medh samma

LE VI.
Om Sttyklinians förlängning eller </« ?r-/-n§ee

<le la l,^»e -le De^e«/e»>.
U THi a äckema och mäfla dehlen aff koiiZoo.ro, aff dhen lilla 
^korc,So,cioo.stal man förlänga Skrykliman/som ukhi klo:;,. 
The andra koligoo.r aff den Skora och Medelmättiga / stal 
^an^draga m lioi, ifrän Skrichwinckeln k. »lo: 57. genom

lama. ........................».'/»'
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O^?. Vll.
Qm den Hsga Flygeln/eller K»»c k/«r».

dk Figurer so n ing har allaredan sagt/ ak Flygeln Sör w»- 
- 'ra platt/ sä sttt 8. lollor pa K-v-rteo, in Uthi Latt.on.iftL, 

det stället hwarest den inre Flygel»/ sammanfogas med k«v-rsm 
O alt in til r.. d>o: ,7. och dlo: ;8 och warqn-rs och fa 8 7o>l« 
att ifrän onnÄal! hmarest Lonrcinso sammal-sogas med de» lag» 
Flygeln ».alt in til kL,'»m är pä förlängningenaff SkryöLimän/ 
eller pä den Linian som är i stället för denna förlängning; I vhet 
Sfriga när cir-ula är öppen ifrän l., öä., gar frän L-ncr«a, U 

twenne Licrlsr m emoot Oraswen och bekiena eoer aff dhm 
pnnQsa hwarest ve affhwar andra stära k. lrska som aff ett Len 
rro at cl-lsribL^L, den höga Flygelen ^öliswandes Liroula aliffd sä 
mvEtt öyyen som Orttgaosll l^. förläng dhenna Flygeln 12. 
eAer 15. Ior5ar, bort om förlängningen aff Sttyklirrian emoot 
Fästningens Lemruni.,

Vck de koI-Zonec hwars laga Flygel är ihaligh stan xaa- 
Lisa dt. ^0:59. som har tt'ertt til Csacranz at ora oen laga Flygen 
lrn sa drag en l^asa AMom nagot siMftär denna Flygeln / up^ 
va hwrlken man sätter ro. lOitar ifrän pnn^m / hwar han aff k ak 
den laga Flygeln alt til 0,som är inmn Lalkon, och frän Lracro 
^oirLslnZpnatsämyckttsomv ttrnLsa N,0 M man den höga 
flygeln som blisr csrMiasrsc genom ^svsrlsa affOcilloa, sch dhm 
loineaa som är L stället för förlängningen aff SrtyklLman. Lil al 
f-rlängia denna Flygel/ sa öpnar man Ni-sela sa mycket som til 
k,som är hmaresi Flygeln kommer tilhopa med R.sverL«n wivpu^

qf Strichliman/ och desfe r.Lencrsr, sedan drager man r ^ir^ 
Bagar emoot GrafwmtillmerlsHioazpnnHsa R.»drag BaM



til at
-r. eller '5. roil-r frän denna förlängningen. Sm der inktt woro 
»ägor Vkhanwärck / sä stulle man betiena fig aff det första c«o
cw^

VM.
Om Gr-ye eller 6o«r,i«e Sa/e.

UThi alla koligoo-r hwars Lastion.r blifwa r«k,nck«röde 
Mkd m I^ensills, Katter Man 7* ^oil«o pä psr^sodiouIsreroL 
hafwa kttttt kil det första Uthkastet aff flyglarna/ isrän dkl! puo. 

Lt«n hwarest re komma kilsanimanS med Loureia, alt kil ;/d!o:6o. 
drag den laga Ou,rm ftän punötao iftän endera aff dhcffe p-r, 
p-ockculsr-r. til samma pvoLt affdhen andra som faller pä samma 
Lourcni, Men Ukhi de kigurar hwarcstj Lrikioneros r«rraocders5 
med m dubbel Lsiiivo. som ukhi 4 äcken/ ech mi alla poNgooer af 
ren lilla korriko-civn. sä stal den första Irsicen aff cooreioso 
» ara den iäga cvurcioon, och in ukhi Kästmngm stal man m,r- 
guer» den höga courem-n, genom en p-rslell lloi, med dbenna 
första som blijr 7 loiler deriffän «loixn«r,c.

c»?, ix. V
Om W«llama cllcr

^^-^ag Mallarna 8 ^ojser breda psrslalls med ksearnaafLs- 
^lkoverris och eourciveros.glff mttt lerreplsio affdM la
ga Flygeln meer än 7. loiler» bredd/ mm Mallen affdhen höga 
Flygeln/y. Loj/ers bredd/ och förlängningen aff samma Flygel 8. 
Io>ler.När Lsiiioo blijr dubbel / sägiör man ^rr«pl«in> aff 
hwar Flygel intrt mehr än 6. ^^oiler bred/ och dm aff ksorrvs 7.
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X»

Om Brösttvämen.
_ ^ Bröstwärnm paralall med alla re siällm som behöfS ro.

'fokh breda utt Flyglama/ ochroitar öfwer att annorstädes- 
förläng dem pä den höga eourciaan som uchi tio: 60. och drag 
en l.io«> stan puoÄ-n är. pa förlängningen aff Flygeln z. loi. 
l,r stän det ställek hwarefi ha» hopfogas med den aff Sttichliman/ 
man stal draga Bröstwärnm p-rsloll med Flyglarna/som man har 
giordl Wallarna.

XI.

Om Skättgluggama eller
<?>ela de mdragne Flyglarna utt 5- dehlar som äro 1-7 eller >8- ^oi- 
Llser länga , och utt 4. dehlar, be som äro >; roilsr langa; 
Drag gmom DeelningSpunÄara» r.iai«r paralell meb I^ovarr 
l-a aff orilloa. som L.V. tio.-6>. och giör pä Flygeln Z. Fötter 
pä hwar fljva affdeffe I.ioi«r. som L.6.L, och en och en halffpa 
hwar stjda aff desse I.imer,pä den Iraic som märcker ttockttken aff 
Bröstwärnet k. v, k. Sedan drag de stora Sisdor affSkättglug- 
gen/stän puuÄero» ii, k, tt! O» och de smä stän pnoÄaroa k, r> 
p,r»I»Uc med de stora som äro ttvärk emool.

XII.
OM DaMoni ^etrenchemenr.

^THL 4. äcken och alla Po1i§on«r aff dhm lilla korcikeation, 
^stal man gi-ra Lsrreaetismelleek, aff-n Vphöymng aff IM 
Mast 4. loitsr bttd/ parslslc Mkv Möstwärtttt aff kassros,



kill a?,§2 
B det minsta r6. Ivi5ar,stanstrldt stan deb Muur/och cerm!nerae 
eller ändat genom den höga flygeln ( vj6: d^or i8.dlo: 19. ^0:14. 
dio: 15.)

Bär uthi alla andra Figurer aff dhen stora och medelmåttiga 
korriticacion 8 ^L5er pa kaosras aff Lattionerne » alt ifran 
Strichwinkeln L dio: 6o. alt in til L, drag en L.ioas stan punÄsn 
L , istan dhen ena aff kaverna til punHen 6, aff den andra ka- 
csn aff samma Lsikon, och fäll mitt uthi denna Qioasv v m par- 
panäicnlar in emoot cenerum aff Fästningen r sätt 18. loitar pa 
denna parpaockcnlar uti den stora koru6e-cjov,och 16 Uthi dhen 
Medelmåttiga/drag L.ioiee stan puoLtarna 6. 6. som äro teknade 
pa kacerna genom det yttersta pa denna parpen^iculsran L. som 
stola uthmärsta kaearos aff kaeranokamaneac , hwarS Flyglar 
stola formerar aff de höga Flyglarnas Wallar / dra eourcmea 
stan k. til k. som äro puvQaros hwarest deffe Flyglar mötas medh 
förlängningen aff de ^imerssom betekna Vaserna.

c?Lk. xm.
Om Grafwem

/MFter det första maneret/stal Lornrelcarpen wara parslall med 
^liniso som gar stan punQea af Lattion o, r^:o 60. Foten af 
Flygeln som är twärt emoot tt. och är der istan elorzoarar i6Loi- 
isr, eller til det mästa sa langt som den indragna Flygeln.

Effter det andra maneret/drag lin iar stan Epetzen af Lsttio- 
nerv» 6. ti:o 6o. til de emotstaende Strichwinklar/ eller athmin- 
fionne tt! det yttersta af Orilloo d^. far fort at draga Grafiven med 
iinisr psrslele med kacerna, sa at de äro r6 roiier langt dheri- 
stan/ och at de förlängas til dheS de möta dhe första. För Rund- 
ningen af Spetzen pä Oonrrsfcsrpao, Hpna Lirculn 16 ^ilar» 
och brukaSpetzen päLsttroo-tileemru-til at giöra en boge som sam-

Z man-
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manfoqa» medh bägge läm-ro- aff eonerat-arpaa.

OM l-oF-e-..
GxRaq 6c>Kr,n frän Ängeln aff ksverlia pä Orilloo »to. 
Nsatil samma orillon, Logsl. affdhen mookfiaende Lattm.
v«a

Om den förtäckta Wägen.
§7^ En förtäckta Wägen skal warap»c,l,Umedhc!oorrol--kx«o. 
?»^och 6. loitar bred.

^ ^r»
D» 5^Sa«tt aff den förtäckta Wägen.

SZfsräa den puaS-o', hwartfi lioisras aff förtäckta Wägen pä 
ZL'Grafwen aff Fästningen giSra Ängeln medh dhen pooSsaaff
förtäckta Wägen pä Grafwen aff »snnlno, eller annat Ltthan-
wärck/eller ock när det är rätt Vthanwärck wiv den msttgande -a- 
8°Ia aff förtäckta Wägen / tag pä deffe lmisr -o Loilar pa hwar- 
rera Sffdangf den Ängeln twätt emook O, k>> o, klo. »o. och öp- 
na cireuln ir. Loiler ftän Cancrum O, O, och drag r. Qrolu 
moot Fältet/ak draga kaosros frän k sogls Xsillsor frän lorsr- 
tsÄioo» puoötia aff dksse Lirolsr tZ., til pnoäsro» O. O. til rci 
lilla Bröstwärnek som skillicr l sogls 8-i>I»oc frän det Sfriga aff 
förtäckta Wägen frän puaQsra» O, O, K, k, fäll psrpsaaiomsr 
lioisr in äth Grafwcn/ fram för hwilka man giör Bröstwärnek 
loiler bredt; Läkt Bröstwärnek gä 4. fötter in Uthi esplso,. 
clea, och lemna en listen Wäg § fötter bredh emellan aipl-ll-äss 
och Bröstwärnek.



M.ör Ltplso^ss psrslall nredh den förtäckta Wägm/och dkek 
änglar ksNIsmsrö. eöer 22 I^Oitar öreda. ^

OE xvm. ^
Om dm dubbla 6/«m.

>En bubbla 6Iscw är psr,I«II med Lkol,oacl«o, och man kan
^'l»r länge der »ftän / nembl. ftän 

lmesn som »khmarcker breddm af föttäckka Wägm.

OE XlX.
... Om Halffmänama.
^^r^uEkL 8. loisar ya kssaraa af Lstiionarvs tflärr Strich- 

wmckeln in til 8, No: zr. och drag en livas ifrän puoäaa 
o, tstan en Lattrov til samma punQ aff mootstäende 82/800, deh- 
lcr Denna Inrasa uchi 8. dehlar/ öpna Lireslv sa mycket som 7 deh--

^ giör frän Laacrum 8.8. twenne Bogar emoot 
omtet/lsran InrsrleQlsnr puvSev aff desse Bägar/dragh kaesr- 
os fran Vsmilun, til punLten 8,8, och Imiora» aff Loacraiesr- 
xsa gjöxa DamiZorZerns aff Dsmilunsrvs. ^

(7^?. XX. ^
Om ^eereM-emmeer kller dM lilla Mre Dem/Le»/

Z^Ekna ,O roi5sr pä den läga eo"rrmea, ftän det fiällek stwar 
han affssiär den första Hsirea ast Flygeln v. k»o.-;i alt til k, 

och opna Qrculo sä mycket som L. L. som är längden affden läga 
Lvurcmaa mmdre än 20 Loissr, giör twenne Bägar frän 6aa.

crre
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cr,ra, L.L. istan lneerleÄioo, punÄan k, drag raserna aff den 
Ma Viwilnn til p°°S.m. L>L. Vthi k°1>zon-rna affden l.lla 
korciS-acion, sä mäste man intet taga mchr än 5 roitör pa den la- 
ga Lsurcinea.

DtN Lo»^e^r^e5.
Grafwen aff Fästningen är drageneffttrden förstas 

^ckoäen. sä bör man Nthi alla KZurer sa nar som 4. ackcr och
c. äcker/draaa Ooacr-ZLräes parslslc med LoncrstoLrpeQ och i6
Loilar bredhi Sedan när man har anrättat ett maneer affFchg- 
lar genom förlängning aff Grafwen för v.m,lu°>som O. N. dto- 
-1. pä denna kl,as stal man sätta z Loiler och en hals / altifkan 
eo°cr.ls-rp-n aff Fästningen 6. in til l. och när man har fioor 
leken I. »> sä stal man sätkian pä aff6omr«s,rä« fran U. 
til Q. sedan drag Flyglarna fran pnaÄ-a I.. Til ak torm^ 
r, Qrilloo.sä stal man taga 6 Loiler pa denna fldsta Flygeln stan 
Strichwinkeln l.in til kL. Sedan drag en Linea stan pn°a«°« 
som är r. Loiler frän ^oZIe klanqu- aff 0«al»luneo. genom 
panötea IL. Pä denna Linean som är keverlea aff vrlUoo.ffal 
man taga 4. loiliic til v, och istän pnoLtea O drag den mdragm
^ Sm inan har fölgk det andra maneret atdragaGraswen / sä 

mäste man ändä giöra sina Comregaräer som dessa /, mb-llandcr 
sig comrelearpea ivara dragen efften den första däsrdoclea. o-Y 
man förändrar ingen ting uthi Flyglarna- Loallruonon, ty tze
ler UÄ 0riLIoQ«rvss. ^

VthL den Ma korriSoscioa ssal man inttt gtöra eoncreZac.
6er mehr än »o. breda.

Vtht 4. äekerna/ och om man wil ukh>; äcken/ stal man n«



til ak
MN hat dragit Grafwen aff Oemilua»taga 14 koller pa Lon- 
l^^rpsa, alt ifrån det Rum/ hwarest han sammanfogas med den 
aff Fästningen k. uti O. k^o: zi. Sedan stal man opföra en per- 
psvcIlLular Qmsg pa eoocralcsrpsr, aff Fästningen iL Ioi5,e 
sran dH ^ngls 83i11snetil ^,tag 8. loilsr pa denna perpenAsus 
Isr I^inesnh! 8,ochdragh kscerna affOoncreseräee franOM 
8. Flyglarna och det öffiga giör som den förra.

Om Hakffmänar med 7e«-M, eller Dem/.

^b^An giör dem gemeenligen pa sadank sätt. När man har trs- 
v-milua Uthi räth ^°Z-I MW deh Graff/ sä förlänger 

man dehk-c«e,och tager pc, denna förlängning alt »ffän det ställe 
hwarest han aftstiär GrafirenL, Igo- gg. alk ktl L,r; eller ?o r<,i.

^tdan tar man 8. eLer rc> loilar pa Ooorra5esrp«Q aff 
Fästningen/alk ifran det ställe som han hopfogas mw dhm affv» 

A O- ändtlig drar man >«il,ll aff I.osill.n stän S. 
il 0; Grafwen är P--rsI.Il med kronc.n och Lilen aff I-eisil! 

I-n, och woro godk at afffära »en aff krooraa genom en r >-"> 
som stulle ga .fi-an Spetzen aff Bolwärcks /roz.lo aff den ena Si
dan aff Isnsilleii, som löpo Mitt uthi kscoo pä andra Stidan/ vä

« 2L"' ^ "E- »"V" «ldm «»

Om Hakffmänar med Horntvarck.
^6>crdt Viwilvo.som iagh har fagdt och wtzst-urhi 

»NCap. huru ma» stal giöra Vthanwckrcken / sä dragh en
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psrsleU Imes med Ooneno aff Fästningen / rökandes dek yttersta 
aff soZls ksvc;ve aff denna vemiluaea, sätt da bägge fljdor pä 
denna HoZle klsaczue IlMLQ aff vemilua , en fierde dee! aff 
Oour-rinsns Längd pa Fästningen: Til Exempel/ Uthiden stora 
kottikcscion, hwarest Oourcmva är 90 roiier läng/sa äk M fier- 
de deel der uchaff rr;/ som man sätter pa hwardera Sijdan ttl ä.

d^o. zr. för op pa desse xrrpEnöjoulsr, rr. loiter höga; 
Vch istan xuo^aros 0,0, som äro 4^oltsr stan Drag kscsr. 
os affVamibattLovern»,genom dtt yttersta aff kerpeockeulsrerns 
L, giff kaoervs zo eller Z5 ^»lor ttl längd stan L.ci1 v» och drag 
fedan Wingama stan punötev v, ttl den punQen hwarest ksoer- 
os aff vsmillm löpa pa kaaeros aff Lsttion uthaff Fästningen. 
Flygeln drager man stan v. ttl O. alt til Ooncrelosrpsv aff v-' 
Milan. OoottmÄisn affOnIloo, uthi desse Wärck / och medh im 
-ragna 6äaquar äjFsrerar intet istan dhem medh Orilloo.ech in
dragna klsvqusr aff den stora korciSoacion. kuoQen L. bör aff- 
fkiäras/ i dtt man tager 4. loikr pä de linier som iormers dhen 
samma/nembl. OonkreLcsrpsv aff l)emi1un,och Wingen aff Hor
net dragandes en Imes stan den ena til den andra.

-Om man lägger en Dsmillm stam för Hornwärcken/hafwan- 
des satt Lwa loilsr pa kaearns halfwa ksttiollerns, stan 
H«1 cle 1 slpsuls til k, giör vemllun, antingen medh en IrisnZs! 
ec^uUscersl, eller pa samma sätt som iag har wijst at giöra dem som 
man lägger för sielftva Fästningens Oourcmsr.

Om Hornlväkck pä Spetzen pä en
^Ärläng Oapiesl I^masv aff Lsttion 86. eller 90 Loilsr » ali 

distan xuOLtsn aff 1' soZIe Vlsoc^ns til V, No: Z5. drag pä 
bägge Sijdyr om dhennaxuW-n S, xirpenätoulsr Um«r, medh
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rm 6apic,I«n r6 loiler höga frän L, til 6. 0, sök op p-rp-nch- 
vlll-r-o ,6 roller höga w,d pnoS-ro- L, 6. genom Lxcromics. 
»n aff parp-aciioolarara, v, V. drag kaceroa affhalfwa L-ttio- 
o»rns frän puna,rr>s c, L. r; eller go. loilar länga frän v Ni 
L, Sedan när man har öpnak 6irouln effttr behagh ifrän 6«oero 
L, g«ör en Baga och sätt dkr pä Lirclec» öpning ifrän dhet lkällek 
Vagan kmmer ihop med kse,o.alk til k. och dch Wingar frgn e,

c^k. xxv.
Om Homtvarck FLmFttera, pä Wingama.

man ivil giöra rek fram för en cvurrio, sä för opp en vore ^p.°-li°nl-.r affdenna conreinan -i. 57. aff i°°
hsgtfran mö. man kan förminffa och föröka denna liaiaalkcffker 

man wil »vaooora Vthanwärckek/ Äragh pä bäva fljdor om 
vourcio-l, L, x,rp-o«iioular liaiao ;o eller 60 loilar länga/ ja 
väl 65 frän L, til 6,6, frän Lreramicicaroa aff desse L, O, sänck 
kwä andra in kil Fästningen / sä läng som heeka lioi.o c> O. dra
gandes en l-io-s frän kxcramicacoo aff den ena ukhaff dcsse fldsta 
k,l Lxcr-micec-n aff den andra/sä fär man en 4. äck/ lista meddhen 
aff den Medelmåttiga/lilla eller stora korciSccioo. pä kwilke man 
korwarar L-stionemapä dek sätttt som iag har wqst i dhenna §i- 
guren. Tragh intet lans, Ilsro, som wckter inäth Fästningen; 
V-han drag Wingarna af Wckrcket antingen frändhck yttersta aff 
Flyglarna k. 8 loilar frän I LoZla 6, p -lpaula af Lattion-r- 
0» uthaf Fästningen/ eller för dem frän samma ställe ifrän 
Lxcr-mlc-c-n as kaearos k. Man kan och om dek är nödigt pro. 
onzrra eller förlängia ksearoa L. k. til dch at vslaoe, 1mj,o be- 

kommer rzo loilei'.
Om man wil giöra detta Wäreket ftam för Spetzen af en La-

ikoo,
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ttlOLl.sa förläng Capiealsn 162 loiter eller Mthr/och giör M4äck 
som uthi den förra Operacioo. Men i stället at draga ksLerna k, 
r^: z4. frän foten af emootstaende Flygeln / sa vrag den stan halfwa 
eller tridie delen af Lourcmea 0, Drag Flyglarna mrtt rfran / eller 
frän Lxcremicscsn afkajerna til puaAen I,som är r2 ^ oster 
stan Laltions OunÄea pä hwilken detta wärcket är giordtt

Dm det intet woro uödwändigt / at gifwa en stoor kronc ach 
detta Wärcket/ sä kunde man spara mycket/ i det man brukar kffm-

föllimwe maneer. _ ^ ^ - r >
Sätt 22 loiter pa hwat sijda om punLteäL, dro. 52. pa Q,

vierna O. 6,6- det är det samma som ofwanföre / för op P-rpen- 
rliLvlar linier 2.1 loilar langa widh Innöten D, hwarest man har 
marouarae dhe ro. loilsr, och ifran O, genom exeremuscEN aff 
vsrpLncljculsrEraL L Drag zo. loilers langa Umer sran k tuk. 
dragh sedan emoot Fästningen frän PnaLian k. pscLls!! Iimee tt 
/^. L sätt sedan 25 eller Zo loilar pä de Imierna , strån det stället 
hwar de äre affstume af lämeroa K. frän O. til ^rär nu 
Oircala är 21 loilsr öppen / sä drag en half ^ircsl fraa ^.srurum 
N, haswandes märckt rzo loilsr eller mindre pa parala!! limsros 
wid L. frän k. til l, Dragh en linas frän punLtan !. som anrö- 
rer dhen halfwa Liroslo. pa hwilken ifran N- som är Csncrum aff 
den halfwa Cirkeln dragés en lins», som formerar medh henne un- 
gefer en Angel/aff mo 6rs6er.DtterstwidandraLxcrsmicacan aff 
denna linasa I, upför en annan af 22. loiler, kormerandes medh 
den samma en ^nAal af roo Oraclar!. l.. Drag en linas fran Fo
tm af den moststaenve Flygeln ^..til 150. loiter läng eller min
dre/ och drag Wmgarna stan 8 til det ställe hwarest dhen Vafante
Hör begynnas. ^ ,, -

Lil at gifwa Flyglarna aff^ronraa iNelmajfon dt böra hch 
wa i det man giök de indragna klsaquerna. mariners pä kever- 
laa aff Orillon r; lois mehra än pa förlängningen aff Stryckli-
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mon/om waninkckgiordenagon Orillon. Maste man läkaFlva 
lama xerpooäioulare pa <^ourc>u-a effler hon är myckel starköl.

XXVI.
Oni^»e/r Hornwärck fram för en cE».

förläng Estdan af Fästningen >o Lviier pä bägge Sstdor ä.L. 
«s klo! z^. och opför af ändan pa denna förlängning perpeaäioui 
lsr,r pa hwllka man sätter i;o Loisor kil v. wid e, som är 8 roi- 
t,r pa kaceraa-stan --nzl- cle ä',5p,uls. Grag frän puoLlen v. 
Alpglarna af Wärckek kil 6. Sedan när Cirkeln är öppenIoi> 
ler uti den stora korniioacioo, 45 nki den medelmäkkiga/och 40 ne 
khi den lilla/sä giörifkän Leocreras v Cirklar pä hwilka man fäl
ler dep halfwa Oismecer.frän punQeroa hwarest de afskiära Win- 
garna L kil k, drag liga- tt- V-f«ocs som hörer lil kronreo aff 
Wärckck/frän v. genom k. punLten k.wtzser kseeraa, Längd/Hch 
k>l klan^ueroa msrlzuerar man pä ändan ast Slrirtzlinierna/ wid 
punLi-n der de näkas 6all kil ». ett ställe 4 lotter mindre än 6, 
och drager courrinero, frän »,lil tt.om man inktt keböfwer al uk- 
widga reonceo aff Wärckek/ kan man giöra honom som dhek lilla 
llrocinorsre Hornwärckek pä Wingarna/inlekuphöyandcs Lintan 
L.v.mehr än man kycker wara nödigt/drag »frän puoSeo k, dlo. 
;r. Winqarna som löpa ukhur kaeero, pä LsLioo aff Fästningen 
wid punÄeri L.

XXVII. E
Om Cronkvarck pä Spetzen af S-M». ^

förläng Lapicsl-!n i;r koller frän angle klsiiqvc A, stl L.Ko:
5?. diaA pa dägge Udor pErpenclioulsr llOier sa lansa man 

kan/ och t frän 6sncro L, med öpnak Cuke! cfftcr behag/ dragh en
Aa .^half
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hals Cirkel emook Fästningen/ hwarS porpooäicnlarer blifwa vi,- 
ro»c,iv.Dela i ku de kwä ; dcels Cirklar som äro emellan deffepsr, 
p,aLoul«« och den förlängda e-piral-o och drag frän L. 1mi« 
aenom Medel puoSao aff dheffe Bägar 6, de korwor, kilsamman 
in »äkh »os«l-sä« pä bägge Sisdor om deffc Iini« r» loit-rftän 
L.kil v, pä puaLtoa I), för op prrpooäieulsroa L4. eller rl lon 
L« höga/ifrän ändanftän desse porpoaäicolsrorL.L. Cirkeln öp- 
nak istän k. L, giör emook Fälktt kwä Cirkelbägar/ och frän k> ber 
re affstiära kwar andra/ drag lmiar genom punLtora, e. k, alt till 
demsom roprol.m-r- fljrorna affWärckek: Vpdrag Iini« widh 
punSeo. hwarest dhe mökaS aff lt,ka Högd ». och aff samma lo- 
clminion eller bögning pä eourcioon som linieraa O k. Dragh 
kiniar frän pnoLlan O. genom «> sätt pä dheffe limar 4;. loiler 
frän », kil l, och istän puoQon l. drag wingarna aff Wärcktt l, 
L. som äro ,r eller -5. lollor pä kacarna.ftän Bvlwärcks sozoln 
affLoliloo pä Fästningen.

Om Kwnwarck som betäcker tivenne <EkE.
'örläng Lspieslea aff Lättioo som är mitt emellan dhe (wenne 
revurtinLr som man wil bttäcka ^5 eller 140 ^jser. Widdch 

ändar L, r^o. 54. drag Srjdorna aff Warcket/ 5ormersodes medh 
Dhen samma snZsl som dhe aff Fästningen/ giör VemrAorZerns, 
Flyglarna och kso«Q aff eourcmsn ltzka sioor medh dem aff Fäst
ningen/ sch när man har satt pä ksosrn» aff halfwa Läikon,frän 
Medel punQen til D, Längden aff Lsikon. fa dragh Wmgarna 
ftan O fil L» som är 8 ^iier frän aoZle äe 1' espLule aff ksosr- 
NS pä Laikolls ksesrvs aff Fästningen.
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-7-

OM Sckttentt rmreer pä Da/?,o«i FaceEtltt at -/e-

Vthantvarckm.
.M ^ Loiter s-a kacsoaffLziiioo,som clitenäergr Vkfan^
wärcktt/ fra» dek ställck Vkhanwckrckcp V-5-nt- bran,mes e. 

?' 60. att o, 8, och dmg en Iia«s genom 5 ftän I, som är 4 Loi- 
l,r stan -ozle Saoque aff Vkhanwärckek/ pä hwilken man sätter 7. 
Io>5« ,nach L-Nlon frän ! kil 7. och sä mpckek pä kao,o aff Ks- 
criockomincrr aff Lrttioa, eller pä förlängningen aff WmM pä 
^ichanrvärcketz kscer^tl! Xa sedan drag klsac^usa frän V tä X.

Our dtt är ett Kron- eSer Hornwärck som skal c!sfeacjers, ak 
den kisvHusn, kan man giöraDsksatea mindre krokot eller oblioaG 
t dtt man giör lilliea 6 X kättare än 8 V. som är lijka som Kavsr. 
Isa aff Orrlioa. Om denna Kassa 6 X kormrrsr en Mycket sb. 
cu, »nZe! med kscsv affLsMoa.sa är nödigt / ak affffiära dhenna 
saZ«r med en Rundning. Om harr är intet mycket obcus. sä kor. 
msra sa R mdningen/ tag twenne rorker pä Kassa 5. V, frän 8» 
til r/ och z. öswer kscea aff LsiKoo, frän 8 til 5. sedan med öpnat 
Enkel emellan r och 5/ gör ifrän Osncrsrasr och 5.1 Cirklar in utr 
Lsiiioa . och ifrän dess lacsrlsÄLoas puaÄ L,,giör Cirkeln aff 
Rlindnirrgen.

OL?. XXX.

Om Wallama och Brösttvärnen afVtanwärckett.
tz^Allarna och Brösiwärnen aff Vthanwärcken äro lifka breda 
^med den afflelfwa Jästningen/och Wallen afLsccsrisr recirss, 
till Vthanwärcketz vsksats / bör inttt wara meer än 5- loikse 
bredh.

Aa -
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(?^k, XXX.

Om Grafwarua aff Vchanwärcken.
/tVM Grafwarna affVthanwärcken woro Wa breda medh dem 

Fästningen / woro det mycket bättre. Men tr! atwensAsrs 
kan man giöra dem allenast ir loiler breda. 5^är der är ooncrs-
Zaröss, sa bör dhen inlöpande snZ«1n aff vemiluns Gmswen
afffktäras genom en Imes, som löper ifrän ^vZsl klgnqus aff vn 
milan , til dhet yttersta aff eoncrgZsrcieknes Brösiwarn pa klsm 
esroz, ^o: 6o. Man maste giöra Krafwensör kroncenaffHom- 
wärcket effter det andra Maneret/sa sramt han mtet blitzr sa bredh 
som den aff Fästningen.

(?Lk. XXX H.

Om den förtäckta Wäzcn och
Dhc glöraS effker sammaMätt som de aff Fästningen-

HUM krogerna Ma giöMs.
l.

OM .
tA^Hen höga Lourtinsn är L ^ilar nphögd öfwer rlorirom 
^e)c«Q aff Fältet/han blijr intet beklädd - -Dheff Bröstwäm är m 
Loil« hög ath Fästningen ; Hon faller aff 2. fötter emoot Graf 
wen. En foot för inre vocerm§en,och r.Bänckar/ hwaruthaj! 
ven första är 1? foot hög och bredh/ och den andrad (viä, dlo-6z. 
-chlie.^. Den
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Den laga eourcia ärWa med Wattupasset aff Fältet/och be

klädd. Dess Bröftwäm är ltzka med det aff den höga Courcio, för- 
uthan at han faller en fook mindre.

Bröstwärnet affc?ottrs är 4. torser högre än ».ettan aff 
Grafwen/han är 5. Fötter insänckt. Han hårdess inre ^slmi afz. 
Bänckar, foot höga och breda hwardera - Denna sänckmngen är 
fcrrmersc aff en QlsLis som begynner 6. Loilsr frän detta Bröst
wärnet/och lämnar ett rum aff 9 fötter emellan foten aff dhess fluth- 
mng och Bröstwärnet/ (vitt No.6z. lie. )

e/;?. ii.
Om Flyglama.

>En höga Flygeln är z. lois-r högre än Fälttt/ dhth ÄSrösi- 
^wärn är en loile hög emoot Kastningen / han lutar sä mycket 

som behöfwes at uptäckia foten mitt pä eouremsa, har ey heller 
mehr än en Lsv^ueecs eller Bänck. Muren aff hwilken Flygeln 
är beklädd/fiödes aff z. Hwalffbägar/ som stönar mycket Muur- 
wärcket/ hwarS Hwals äro intet mehr uphögde än ^rrexlein aff 
den laga Flygeln (viä. prott! aff Flyglarna k^o. z. lic. L. och »«- 
verten aff Orillov^ lie. 6.

Den läga Flygeln är en loils högre än Fältet/ dhess Bröst- 
wärn är lrjka med det aff den läga Lourcm , men där är intet mehr 
än en Bänck/och han är affsturen nästan en ^ils ftän förläng
ningen aff Stricklinian/hwrlket grör en wägh at gä neder uthi dhen 
laga L^ourcin genom en ttemps 7Z loiss läng / och som lutar sa 
Mycket som en loils » V. prottt. aff ln. V, Ko. 6^. i

Grafwen som är emellan dhen höga och läga Flygeln är r. 
loissr diup/dhen som är widh foten aff förlängningen pä Strich-

1
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Hat gädt M loils rn ukhi dhen höga Qsuttiaev.

Ten inre l)ocsrlll§eo pä Mallen aff deffe Flyglar böre lu
ta Mycket lijtet. Lourcmerna aff kscreneksmsnesc pä Lsliion, 
äro intet beklädde/det lägsta jempt med Wattupasset aff det öfriga 
pä kscrenoksmsncsc,det andra ärj8 eller y fötter högre, än dhetta. 
Wid foten pa den laga Lourcia af kScrsnekemeocsc uthi »v§lr 
riu 6ancz är en k^smps 6. loilsr läng/6 fötter bred/och ro föM 
mehr ingrafwen än det ihäliga aff Lattioa, Foten pa denna R-sm* 
p, är pa fljdan aff Flygeln/ hwarest iag giör uthgängen pa ettQsl. 
lsris. som gar under desse Oour-civel-.dch Hwalf är intet mehr än 5. 
fötter högt/ och denna uthgängen warandes satt mitt emoot esur- 
riusrlls» är alldeles betäckt.

Förlängningen af Strichlimen är ock lijka hög med den höga 
Flygeln/hwarest han hopfogas med denna klsnqusn, och han in
tar Slaoir högden aff dhenna eourcmsa» dhetz Muur är stödd 
aff en /trosä«, som den af dm höga Flygeln/ och han gar tilbaka 
r. loitsr uthi den höga LOurcines,förmedelst en sngslafr6.6rs« 
6sr»hwilket giör honom sä fiarck som ffulle han wara sammanfogat 
med en beklädd 6oureins.

Förlängningen af den höga Flygeln är intet beklädd.

CE m.
OM M Or/'//ou.

LE)Uren affKsvsrtsa pa Orilloa haar ingen VooenQZ, alt i- 
^«dfranden laga Flygeln in til dtt högsta af Mallen/ och stödcS 
af en äresäe, hwars stöd som är emot Grafwen/ är sänckt 2 loi- 
lsr in uti lerreplsia af den laga Flygeln. Bagan aff Hwalfwet 
pä denna ^rosäsn bör wara 5. Fötter högre än lsrrsplsin, at 
gie större Frrjheek ath det första Stycket / sa ock til at betäcka dhet 
samma-see k.«vsrlen af 0ri1lon,1ie.6, d^or 6z.
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!"-.»«. »LL^Ll,'" L?" ?>"» -»6L
än Grafm». ^ ^ Ktd nlk igmom/8 hög och ; ; läg«

E. IV.
> KrcMrL,.

r«"L?'LLk'L ^ -»»««' «
Sielfwa pro6!ea aff ksesros . Mttsar <7onkr»-Qic,n 

vocremmetQs som giöraS under Grundwahlen / ock hwad de andra anlangar/ sa är ingen Lina bckof ^ ^ras stoder af Hwa^en sä Liockakat e 
ren aff desse stöder äro r och ^ roik ifrån hwar and^ n^^

<7^?.

§)M Datteri» ^er/ree^ Utbl Da^w»er»ej A-eer.

Förlängningen afVkanwärckek öl.fivg
--LLLAS " < °imi-« °°-°
- K» « ^ ^Waftllpasstt a^ktt/vch stkkÄ

« "0» Nore alldeles Muren --- - --L errs^leui af VM Lstceriac ä
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«-»,'Mbäaak äro 6. fötter tiocka/och uppehälles aff Stolpar/ som 
5 ÄWlom ^rosck-r.at bespara Muurwärckek: Brbstwärnek 
^nr ka är lgka med vet aff ven läga Lourkin. men haar

? - 6 fötter bögt och bredk / och har fln Vkhgang i tt,.NMMWdchi8«°-«.r. Denna ^r m-

^ ^ Krasiven ärloilör diup / Man kan giöra dhen förtäckt» 
Wägmlqkahög med Watnpaffet af Fältet/ eller g-°ra honom

har samma Vo°-ei°§»r och Bänckar/som Bröst- 
.^nfkasvenböaa Flygeln; Men man maste lata ett rum - fook 

ock en foot diup och i- emellan Bäncken och Bköstwärnet/k.ll 
ak kmm» k»M-ck°rn» »kl Belägring; tifder. V'ä>?wSI.

af kacsro!>,lle. O. bto. 6g,

^ vr.
Om Vthanwärckcn.

viHAllarnaaf Vkhanwärcket är 6. lloller högt/ y.eller rr ^oi- 
högre än Fältet/ destBröstwärn är sammaledes som dheas 

kgL-ra-> af Lattlon-ena.deh inre voc-nnz lutar mycket / r>ä.

'^°^Lm mM wil eEr-min°r^^ sä mäste man be

tten» sig af samma flagS e-ocr.-r>mar. som man har praLtte»»- 
ukht Murarna eller Wallen af stelfwa Fästmngen,

Den lilla vsmilun som kienar til kt-erenl-krm-ac för ^k»n 
wärckek/är intet beklädd; Sch om man gräfwer en Gras dersram- 
man före/sa kan man giöra henne sä diup som Penningarna wmi» 
tilläta/ han kan tvara lffka med Grafwen af Fästningen. 

Graswama as Vthanwärcket äro lista diupa som de aff
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mWn z Doch dhe som wilia bespara / kunna giöra dhem r loii-/ 
mmdtt rmp». xspI-u-6-n och förtäckta Wägen är alk e» 
den af Fästningen. Man giör Muren af k°v«c-meoc-r M» be- 
Mdnmgen mer Muren effeer Högden af Jorbmän som dben

vocorinz-u ärgemeenligm flekke delen afdch högd. 
Dejse Murar aro r«m5oro,rsde med kip,roo, r/ chok eller - kök.
^ ^'E?ee ^7 k°tl" länga/och sä höga som Muren. ^ 

Sm oeffs bipi-ron-wore intek tiänbge kil annat än ak brnka 
Jordens tpngd/ och förhindra ak han intek kränger Murm/sä wc- 
kes m g ar man kunde Vara dem föruthan/ och lägsia deras eiok^ 
!eek trl Muren. Tenna Dlökning skulle giöra 5onom mvcket Kses 
^ lmderhälia ^'lpa kil ak g,öra

.or kämmciig breda;Men man brukar dem inm kil dckka allenast/ 
som somb.iga kroo;Te kiena def ukhan ak binda horden afWallm 
När murarna Äo kullkastade/och förhindra ak intek Lrerrriernr göra 
dem sa mycken ffada eller-I-Zrst som de ekiest giordc ökt Jorden allena.

^en Memte Uelen.
Om den /rre^nLera Fore/)?cario».

hwarken längden eller Dilpollcioa aff Slldvrna utha§ 
MM'N korriLcscioll är cleLErmiaersr aff Printzen 

wil at matt stal öttiena sigh uchaff gambla Mu
rar aff Staden/ey heller förmedelst en swar Jordman / som ma» 
är obliAöric at förfächta för nagon fördchlachtig ort ssuvEch la- 
Asnieursa är intet twungen til at sormsrs en regulisr kizur, till 
hwilken han intet behöfwer giöra sig nya Reglar / effter Sgdorna 
äro lrjka langa som de aff dm stora eller den medelmåttiga korc!6. 
escisri , nagra Ora^sr meer eller mindre widh Qroumfareas sa- 
Z»la förhindrar athan ieke föllrer OonitruQioa af dhe re§uljers

B b ?oli-
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ko1isoa«rtt»,uthi hwilka denna »o§»Ia approoliaesr mehra medh 
-hen som Wr kormarar aff Sydoma pä dhen >",Zul>,r-» 6Zne-°. 
Mm om hm, är nödgat at hälla sigh widh lengder eller -°8>-r som 
ärv oduaelige kil M rogulior koruLeieioo, sa kan han behielpa sig 
affeffterfölliande Lärdommar/uthi hwilka iag intet, pr-conöorar ak 
gifma wid handen merel ak förekomma alla re förtreteligheter som ho 
nom kunde anstöta; Jag wtl allenast W w>d demsomgemcenllgm 
kunna för-komma/eller til dem som iag tycker at dhe andra ^mu« 
r»r mtkt grundeligen wiA

L/ax/mer tlits Ntgivs.
SllwärckS Ängeln är aldrig mindre än 60 Ocaci«r^ppen/ey 

E)hkllcr mchr än yo. om intet Strichliniens ^angd nödgar enom

at taga meer der till. . ^r. Ak Sirichliman aldrig gar öfiver >;o ^o>l«r. Icke dhesto 
mindre kan man giöra den lWk längre 'om Strichplatzenaffconr. 
r>°«° är är mycket stoor; Men man bör intet stMa Sfwer de all- 
mmna Reglor/ uthan man blqr der til nödgat/ masie al-
d betäcka deffe looaillar medh nagot Äthanwarck / som botar

Ez. At "v-migorgaroa stola sä mycket som möyeligit äk / Ivara 
wtzda ak förstaffa Fästningen ett koeroaoliowaucoc aff Laltioo, el
ler äth minostonnr med 4. äthstilda ö-cerriir genom en Äras/ vq 

> ak v^migorzarn, stola altitdh Ivara stora och Ivilda pa den luran 
som man stal giöra Vthanwärcken när dhet behöftveS ; Ly ta har 
Man behof ak hälla kacoro, aff Srstionoru, stora nog/ at wäl sor- 
ssvara Vkhanwärcken/och ksoaro,, fioorleek hänger en stoor retzi 
aff Damigorgsrn», i det öfriga/ ehuruwäl at alt för stoor ösmmg
aff vs«!gorZ«lla stnllr wara stadtligh/deruthi at hon förimnlrak



kill ak /-r/rAer4. >
SkrichplaMaff 6onmn,v. sä kan man l-jkwäl finna längden aff 
M flida som skulle obligor, ak gä öfwer dhenna LooLäoracloa. 
Lch mg wil föreställa nägra som ssola mara kämmelig swara ak be
fästa/om man mrrk hölk Halsema eller LorZo, affLoitioosro, öft 
wermäkkan stora.
. , ^rac-rn,affL,ssic,i»m,.ssola aktifd wara länga nog/ 
k>! ak wä! strswara Vkhanwärcken om re hafwa nägra/ nämblige» 
kil dek minsta 40. lollor, När de inkek förswara Vkhanwärcken / sä 
ma man giöra dem sä langa man wil!.

Ak cournooroa aldrig ssola wara smä / och ak de ckro om 
man kan ;o eller 60. lollor länga. The öchöfwa aldrig iormera 
nagon ^°Z>« 5siII,oc, eller Ukhlöpande Loxol. oachkak hwad or- 
saakder kilworo.

6. Ak Flyglama äro 26/ 24 eller kil eek minsta 1,loilo länga/
om man lnkek kunde mindre man mäste göra dem smärre/ sä mäste 
man wäl achka ak giöra dhem >8/ -5 eller ». lollor länga. Men 
dhck woro bättre ak öka meer aff Smkostuaden än ak giöra sädana 
Ea 6snr^uerLc!E (Areum^srevr so^sras äkO
myckek stubboka / sä förhindrar ingen king/ ak man icke kan hälla 
klsoqoeioa längre än 2; lollor, om Printzen wil öefiä Omkost
naden dher aff/och de ssoka alkijdh luka lifka myckek öfwer coureln, 
smi dt afs den K.6§uliers korci6c2c!or».

7. Ak de höga och läga Flyglarna ssola giöraS som ukhi dhen 
stora eller medelmåttiga korrlLo-kioo.effter vomleor-oroa- bredd.

8» Ak Oillion är alkifd 8. lollor kiock.
y. Ak man inkek kagcr nägok aff boooaä klso^uoo eller Skrich- 

platzen ukhi coorrlo. om inkek Flyglama äro 24 lollor länga/och 
om de 2 första Reglorna inkek kunna här klifwa achkadt.
^10. Ak man alkijdh länar aff den flarckare äkh dm swagare/new- 
vltgen när den ena Eijdan affLoilloo är bäkkre ilaaoucrsc än den 
andra/ja maste man fök-a ak förminssg den ma fljdanS siyrcka/och

B k 2 »er



,«z Ettnytt M-mm
»er mw förLka dm ändras/ antingen ak man förer Flyglarna stam

Kller tilbakas. , ^ -5
n. At man Md lägget dubbla Loumaer och OoLkrar uttGras-

werna/menat de laga Lourciaaras intet avancera uti de rum hwa- 
ss-ft Laäioneraa äro racraaoksrabe mev en Unsrlle.

ir. At ^o§l« kevtrene aff 0oocrescarpea inttt förhin- 
drar ak icke hela Flygeln uptäcker hela k»s«n som ha» bör -i-kao- 

rlerL-».
IZ. Atmangiör moot Fienden dhen starckeste krom mankön/ 

doch lftkwäl at denna stora kromen är sa starck som en mindre-El- 
liefi är den minsta bättre än den andra. ^ v

rg. At det är icke ett ställe uthi Fästningen/som icke b!i>r klan. 
qverat, och at man tager i acht at anZIe morc wärcken uti de or^ 
Änarie reäan5, eller ^naiUsrnes svZlsr rsorrsns blifwer äsken. 
ckersr^.

15. At Vthanwärcken Md förswaras affLsttLonerns» 8/5/ 
eller ath minstonne z IkoLker stan ^aozls 6a 1 etpsut^.

r6. At när man sammanbär Jorden / man altrjv med vtt samma 
giör R.«creneUemencec aff Lsttionerna och aff Vtanwärcket. Tet 
är mycket rart at Vthanwärcken bekomma deraS vefsnl» af 60- 
ureinerns-doch kan man det bruka uthi fombliga tilfällen.

17. At man sa mycket möyeligit är/föllier dhen raZulivrs korci- 
Leacions matt.

(7L?. II. , ^ '
Händelser som skier uti dm ko^ei/rcarw».

9>Är rn Printz förordnar at befästa en Skad som är med gambla 
^ ''Murar omgiswen/wid hwilkaS fook är en Graf diup och brer/ 
och man woro försäkrat ak han skulle bli> snart belägrat / sä at 
man intet hare någon Ad »t förlora til befästa henne. Sä är »ä 

... " bättre



til ai
hättte aL öekiätta flg affgoda Vchanwärck/ som §jmp1,Dswilll 
--.r.fller v-milun-r MW klao^u.r.ckn offka Ma Lzkiion-r,Ty 

S-st,oo,rn, taga alttzv ea der, afGrafwen som redan är 
Z enomatman mäste den samma upfylla / hwilktt
är mycket langsampt och förkrekeligik uti klaonuaro« opförande/ 
som alttid araflöSs Jord />' stället at Oamilnaaros warandcS pä 
andra st,dan om Graswen/gifwa ingen möda sa mycket röra i Ior-

^ ^ ^ som ligger fast alt ifrän Waktu- 

>n ury, Bokkn af Graftven. Men när man har ki,d
man^»i ^ sambla Murar/hwarukaf
^ ^ Smkostnaden/eller omdhek är

»älle som m-m kör erhälla / när man kunde wtdh 
/ och tqd torcikcra dem / än man Sehöswer til ak 

giöra en s älkstanS/sa kan man föllia estkerföliande maner.
a» ^ k E"" Högd mitt urhi Platzen/sä mäste man und-
sty ak han mket kommer emellan twenne Lsstiooar, medh mindre at 
man w.lle grastva e°nre>°,°.Graf ,qka til Wattupaffet aff La' 
stioneroar Graf/ hwilkek stullekästa alt förmyckek. Man wäste 
stka ankmgen at mfluka dm samma/ eller ak läggia en Lailioo pä 
dch 6ronp..ch achka ak Mket eo°el,s-arp,n commoneiarar riao- 
guoras aft Lostivosco, som sta Ukhi Grunden / hwilkek man kan
mAsom^öf^^""^"' ^ ---oolsiaende Flyglarna sä

k? Dahl/nemkl. ett ställe emellan kwmne KSgder/
a.a ^ k """ k.ena för Lnunin.och ^ 8,st.°n.rna byg.

onp"° Spe«en affdhessa högar/ 
n^köew E b-» är kräng/sä sta! man gära. klan-
Äal^n ^-ögarna / hwar ifrän dhe upkäckia
iwhnLma/^^



,y-> Ett nytt ME
Lm man finner z smä Sijdvr / som glöm kilhopa en AoZ,I 

aff -o 6r,6»r.mecr eller mindre / och om man woro obliZomr ar 
forcikoora dem ukhan at förändra nägok/ sä kunde man imicer» eller 
Ma tio. Sr. Hwarefi porpooäienlareros som äro bru-
kade ak kornaora klao<;u«roa aff Lrltioa ä> linet äro mehr än 15. 
lollor. Jagh dar lutat Flyglarna pä kaoma, i stället för Loar. 
kinon. och förmedelst detta har lag giordt Flyglarna loilsr hö
gre/kil hwilkck den lilla bredden aff vemigorgorna hafwa än nu 
Hulpet/Afeljtningen Mar dhe andra weaozoe, som iag har obl,c. 
vsrarl de läga platsar dko 6a. sonr nian maste bruka/nar Oemi. 
-ors-ro, äro mycket smä. k-v-rl-a aff Orilloo är y.roil-r läng 
och förlängningen aff Skrichliman är intckmecr än g/effter v,wi- 
Lorgoras äro smahla. braon är y. boiisr förlängd/ och Flygeln 
aff ve läga Platzar är li>k dhen första rraicaa aff klonquon. För
längningen aff kscoo bör wara tiock och hög nog ti! ak förhindra 
at intet kloaquoa virjr sottloroc^. Man lärer firma aff L-liioa 
L.«o. Sr. ak när en Flygel antingen stär twärt emook eller nä
sta» parolell med boeoa aff dcy Lallioo, som ö okhwifsar/ sä är 
nog rum kil R.«r»ic«ll aff Lanorisra, om dhen andra Flygeln aff 
samma Lattioo är 24 eller r> lollor läng. Sm dek stodo fritt ak 
sträckia stg nkh/ sä Fulle man förlänga den stjsan som är främst/alt 
til dek yttersta aff Slidan O k dlo Sr. Men! om man intet finge 
begynnas främst uppä Fästningen/ Fulle man fölia pnaLtenoz-a 
V V, tio. Sr. hwarest twenne aff de smä stjdor woro/som tima til 
6oureioer.

Dhe SLjdor ssm äro Lfratt 60. alt til fOO. lotter,skola tiena 
M Lourriaer, som V L, dlo: 6^. WälsörMmdes at dhe giöra sa 
fioor äoZel iomde störfla/hwaroch ickez/ sa stal man.achta effttl 
proporcisMsamma weosZe som uti diso. 6r.

Fran rov. och til »52 Loitvr sa öehöfwes inga andra Reglor 
än Uthi den regiers kortEeseioa- sa frampt at Mtet dM lilla el^



kil ak,^1
kk ven stora Längden ast Srjdoma som hopafogas med dche/ inkek 
förorsakade ak man skulle giöra OrmiZorgeroa Mx
mindre / och om man ölijr der kil kwungen / sä maste man sökia 
ak giöra bägge kacerna aff Lastion ltzka starcka/ i dek ak man ach- 
kar ak den ena kager sa myckek Skrichplatz som den andra af Lour^ 
cmen, allenast ak denna msnsZsQ inkek giör Skrichlinian förläng 
ttthi nagon dera aff r6nsillerQS,eller ena Lsstions kaeen förlijken 
ak förswara Vkhanwärcket. Dekka senare oblerv«rsr inkek / om 
mande har Vkhanwärck. Alt ifrän 150 och kil roo. ^ilor,Lir- 
eumtarear avglsras warandes lijka med dem aff siujäcken eller me
ra öpna/ stal man examinera, om man kan/ pä dhenne stora Sis- 
dan/giöra alla 6orZ«rns, hwar och en/aff 60 loiler, och bygga 
Lgstiooeroa effker Reglorna/hällandes vet-nt. ^xanc» ltzka som 
Mhi IsnsUien e O dlo. 62 Eller om man wtl kan man lägga en 
Lsirion mikk pä denna Stzdan/hällandes OöwiKorgeroa aff soA- 
leras smärre än elliest 7 Men iag tycker Mthr om ekk godk Vkan- 
wärck än om denna LsLioo. Ekk Vkhanwärck stulle reparera 
den stora TensMeos swagheek / dhek stulle inkek kosta mehr än La. 
ttion, och förorsakar Fienden myckek Mehr Möda och Beswär,-Ty 
de goda ^eerenckementeroe som Vkhanwärcket have/ stulle läm 
ge uppehålla Fienden / mindre han stulle draga stg kil Fästningen ;
I stället ak Lsstioa stulle wäl giöra flelfwa Fästnmgen starcka- 
re - Men sä have lijkwäl Fienderna längre avsnoerar, när dhe hast 
rva logrrsc stg der pä/ än om de hade Sryckewijs wunnik/ fast det 
ock woro hela Vkhanwärckek.
Äm dtffe stora Sftdor giöra mindre snAlsr än 128 6rs6«r, eller 
om de äro hoopfogade med andre stora Stzvor/ sä stal man läggia 
en flakh Lastioa der mikk uppä 7 -Och i fall man wive bekäckia detz 
Lourcia med nägok Vkhanwärck/ sa häller iag dek bättre som bltjk 
öek«aä«rse af bägge Lsiiroosrrra aff Flyglarna/ än 2. andra V-- 
Hanwärck/ som bleswe staarzasrar hwardera aff en Lsstioo af avA-

Lsroa,



jyr Ett nytt Maner ^
I-m-, vch affshen mitk ukhi ; Ty Fimren biefwe <KUNM ak Se-
mächkiqa stg detta stora Vkhanwärckck/ lista ssm en aff de smä / kil

sccsc^uSrL en Z Ks^lonsr, sch nar
wärckek kan hafwa kwänne kt.rcr,ask«M-nc«r , fa taar bet mehr
Folck bott ?ckn en aff deffe smä som inkek kunna k-rranek-ra, mehr

Än en gäng- ^ - , r.
IfM 200 kil 402 loiier, när cireomk-raa, nozsln är M-

kek stort öppen/och kil 460/ och sa mörker mehr när de äro som dm 
»chi 8. äcken/ kan man allenast giöra en platt LaSioa, som pa Sis- 
dan >3 S d!o. 6r. eller 2 smä som de puoLl-rsve pa samme Sil
va; Men förr än man ratolvarsr stgh til nägon dera mäste mm 
Sfwcrläggia huru mycket en af de r stora L »ttioasr uthan v,mi<
Iua« stullekästa-eller hwad en stoor med 2. vaaiiluaar framför 
dch eoorcioar stullc kästa.' Om viss-renra bi.fwc mkek större/ 
hwilkek bestsde ukaff diuphtten asV-anwärckens Graf/sa tyckes mig 
ak man mkek bör twsta ak icke utwälja ven stora Saitioo, för samma 
orsak stul som iag har framdragit angäendedck stora Vkanwärckek/ 
tzwilktt iag prsrkarsrar för den platta Lsttioa ukhi de Siidor afroo 
loilsr. Man mäste inkek förundra ak man scer 2 6 roilris länga 
Oors-r, en Laitton af«o«iliv storleck sörswagar honom aljintek/ 
om han är wäl äakaoöarac, och Fienderna ikulle finna kanskie sä 
stork Moorständ förmedelfi r«r,aoksmeoc«rc>,, som man der kan 
haftva/som fSrmevelst dekmycknaKolckct man ikulle förlora wibdesmä 
Latiioasr, intagande; uti hwilka man inkek kan giöra nägra k«rr«a> 
ok,m-nc-r> böra således giöraS. Man stal gifwa deras 6orz, ;r 
Mer Z4 ro.Ser,deras Flyglar stal man höya ?4 roilar, och tag»
24 roiter, alt ifran 1' sngls 6- l stpaul, för Orilloo, och för dhe 
indragna klaoquao. hwilka man pä samma fätk giör ssm dhe aff »en ! 
Medelmåttiga korriSosriov. Tet öfriga blqr ett tomk rum ssm tie- 1
var för en läg klaoq.och förstaffar Flyglarna affemotstäende L»« i >
Kionor rum/ak Snaquors Muren som som gök k«cr«aol,,w-oc-c.

Hm
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„ Sstdor afen Medelmåttig Längd/ som aff,40 ä

N-M spchige-mzl-r som är emellan 9° och 
6° 6raä-r. t.I Exempel O- k, v. dto. 6r. ffal man taga r;. loi! 
ier.pa hwarrera Estdan aff anzeln til v-mixe>rL«o,.och när man 
^^up^ögt dhehöga Flyglarna -Seller ri. rvii.r ifrän ytkerst"aff 
dessa klanquar. Cirkeln öpnak effker ren chffao, som är ifrän den c! 
na n! den andm/ ffal man glöm urhan Fästningen kwenne Bäaar/ 
och hwarest dhe hwar andra affffickra dher är 1' snel. klan qu/aff 

Sedan ffal man stan denna puoQan taga -;o roffarpä 
bqvan/hwarest de tilhopa falla / man ffal uphöpa Flyglama aff 
ll->lNon, ,om fors,vara dmna/ och dessa Flpglar ffola wara ,8 eller 
r>. ro-5er yoga/pa andra fljban om ren pooÄao hwarest de M ak-
ffmne aff Förlängningen pä kacerna aff Lsffjoo ^ ^ '

Denna CouffruSior, är mcer brukligh för de avelar som äro 
sa mycket öpna som ,frän 75 och til 90 Oraäae, än för dhe som äro 
öpnade under 75 6r-6-r. Uthi desse stdsta / sä är offta bättre ak 
glöm som uHl rhe mycket hwasjc änglar, hwar om iagh wil rätt nu

lom roo eller flere loii-r 
°.r^ ^ m ^ Om-i-r -om äro aug-ln närmast/blifwa ka. 
-em, assen v-m-lun, under hwilka man kunde glöm en l.nailla 
s°m <^.cr, uthwtzsar/lgo. 6r. hwarS clonstruLtioo kommer mycket 

E den aff 6 äcken ; Men det ak man mäste kullrhfwa 
§"lm ^ l^hnsrar offra ak g-Sra sädank uthi stöder. När »hetta 
Skcählkk kan efftenefwas / ja ffal man fölia Afrijtningen k k, ktc». 
^r/ hwarest öl-^larna aff Lsliioo ifrän Spetzen gä tilkaka ukbi 
Fastmngen / hwarest ,ag har giordk kacaros aff denna Laffioo
MMwa^uEn'°^E^smycket littek/om man intet borde 
kullrqfwa Hu,en. Om oh«k ar heelt omöneligit at aä tilbaka uklu

!^s<!'a en platt Lsstioo pä hwardera st,van/

tttlak
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r§4 Ett nyttMaim
rM näst tiksörende. Om dhe hwassa ^oZIsr aro öpna under 6^ 
6rgä«r, sa stal man läggia stamman sör dem ett Warck ltjka medh 
svZela^o.6r.Uthi hwilketz eonttruHioa mankan effterfölja 
Hornwärcket som är lagdtstam för Lsttiov Spetzen/man stal gö
ra halswa Lourciaen 28 eller zo I^oilsr läng/Flyglama 24/ eller 
rr. loiler.och VLcarna z8 eller 40 lortsr. Man kunde ock giöra 
dem stäkre/om intet deras eourcmer woro betäckte med en Osmi. 
lua ; Ändckg stal man draga Flyglarna / stan dhek yttersta 
affkaeara-. til Foten aff Flyglarna som dem bör äsieaäeks, 
hwarest de stola taga Strichplatz affOourcin,i acht tagandes at man 
glör de^ snAls» athmmstone 60 6rsäer öpna. Man
stal draga 25 bitars langa Flyglar/stan nagotaff desse ställen pä 
Sijdan som pLttarar för (^outtio, eller lägre/ om man intet fruch- 
tar Smkostnaden aff Jordens rörande

Man stal giöra detta Wärcket närmare eller längre stan pua» 
Qsa aff den spetziga Ängeln / effter SijdornaS Längd/som forms- 
rs Ängeln> Och om der är en längre än den andra/ stal man luta 
kromen äff Wärcket til den längsta Sijdan / til at bespara om 
möyeligit är/ en platt Lsttio^ När Flyglarna affWmgarna blift 
wa dragne istan Spchenaff den spetziga Ängeln / stal man lata 
Murarna as Staden sia in uthi Wärcket/ och intet upfylla Graf- 
wama som ärewid foten aff desse Murar / uthan allenast Platzen 
som intagas nthaff Flyglarnas Laccerier. Deffe Jordmurar kunna 
Aöra en deh! aff ett klarrsnebemanc, som ffulle wäl gie Radrum/ 
til at giöra ett bättre.

ckevsllier cie Ville, tillijka Mkdh mänga andra ^uckorer» 
rader at man sta! stiära afLattionecas i Iallai11er,dem man läg
ger stam för de spetziga enZIsr, pa det at detz Spetz blisr swarare at 
kullkasta. Mm detta tyckes mig wara stadeligare än det onda ver 
af flyter. Tbet fehlet som har förorsakat at iagh har ogillat Horn- 
wärck med levmllsr, är mycket mindre stadeligit Uthi ett Vthan- 
Närck/ hwar aff Wallm är intet mycket uphögt/ uthan uthi de m-



M ak
rtioasr som körä wara lstka höga med dhtt öftiga aff stälstva FE
nmgm/ och tyckes inkek wara timliga kil annak än att bckäst» Fien- 
denS oa.msur«r.

Sm nägon inlöpande ^vg,I som Mek är meer ckn 92 eller min
dre än 62 Or. öppen/är 5orm,r,c affrrS lois», länga siidor/stal 
mäförlängia dessa fljdor sä myckck nödigk woro til ak draga r.halfwa 
L-stioo.rpaCtzdornasomdemnäkaS/och nki-vel- rsncr-nc läq- 
gtt wan m Ieosill«,(sä kallar Man den lilla kecraicceo.L^o.Lr.; 
Man giör ren samma/ tagandes >8 roik-r aff hwardera Eitdan ak 
Logolo, dragandS Linicr frän an§!«, gao<jue, ftän vsmibaltio» 
oero»,igenom puoK«ll aff >8 loiior, eller psralell Iwiar, kil t- 
mookstacnde Sstda/pä hwilken man sätter ir Loiker in äkh/ök haft 
wandtShäk kagikästven sä mänga inäkh pä förlängningen aff sil- 
dan/drar man Imiar til de keknade punötar, hwar aff den ena ar i 
stället för Oouicin.som ock beffiuttS af rk-v-el-o. genom be lini.r 
som äro dragne ftän ^°ZI, klanqvL. dhe kwä andra äro dhe in- 
dragna kl,olzu«r affhwi!ka hwar och en bestiuka hcela den e- 
mookstaende Eilban/. Man mäste inkek giöra mebr än en OoSr» 
w>b Form affrmna k«rmc«o, eller I-nsill-, Tv ve käga Planar 
lemna alkgb en -nzl- morc. Elliefi bör inkek denna Coikrea Mia 
kiZnria aff denna r«vsilloo,han mä allenast oecopora kcoor-n. 
Btt woro godk ak öpna Grafwen medh lioiir som man draaer frän 
Epetzen aff v«mib,aioo«m-.4o Ioi5«r ftän den inlöpande Lo- 
8«ln. nästan som mina Grafwar ukhi dhen andra kL-ikoä-n. ak 
deffe Eiidvr toge 42 railars Vekaostoo aff hwarandra. Sm nä
gon wichkcg orsak förhindrade ak gä Maka in ukhi Fästningen/stäl
le man upföra sma kl.nqn.r er loiM.iftän dek yttersta aff dhessa 
stidor/ som stnlle allenast kima ak bestiuka dhe 12. lollor som äro 
närmast m kil den inlöpande LnZolo, dem rhe bägge stnlle upkäc- 
km- ösrM aff Sijdorna kan ffgh emellan hwar an
nan. ksLLtng syni klefwo hopfogade med dksse Flyglar/ bekomma

C c r deras



^6 Ett nytt Maneer
dkkas vsksnlioa wid zo Loiter, närmast dktt inlöpande snZslo.

Om rsncreoc är mycket hwast / sä ska! dhet toma som 
han giör tiena til 6ourcin eller 6vrAe, som dko. 6r utwtpar.

Om han är mycket öpen/sä stal dest Sijdor wara i stället för
tn brutin Lourein/vick. O. dlo: 6r. Om han är tormsrsc aff
Sijdor som äro 150 eller rvo Loiter länga eller meer/ sa tycker mig 
it det bästa man da kan giöra / är at intet Krrci6cer3 dhcsse Sg- 
-or/men at draga en linsa frän det yttersta aff den ena trl det yt« 
terfia aff den andra/ pä hwrlken man lägger r heela LLliioasr, el
ler en platt Lsttioo, och 2. VZtrubsttionsr, alt effter dhenna lins- 
sos längd. Platte kormsa som betäcker snKls reocrsnc och dhe 
Lwenne Demidsttioaer» hwilka man mtet kan mista/ kastade nästan 
lijka mycket som den andrakorcikescioo, som är bäde mycket bättre/och 
giör Staden fiörmOch ärode intet nyttiga uthan uthi dhe orter/ 
kwarest man intet fär sträcka sigh längt uth.

Om ^nzls kteocreoe giord aff dheffe stora Srjdor / gar 
öfrver 1^5 eller »40 (-rscler , kan han sorrikioergs st>m en ^Xäät 
^QZsI. Man kan intet bruka aff dhe ilaka korciäLscioner utan 
Keäsns orclmsires , hwar medh mäste dcels ^urdorsr sättia pä 
Strander aff Moder eller branta ställen/racervs aff dessa k-äsas 
äro 50 eller 60 loiler länga/ och dest klaoquer ro eller ir. Bhtt 
är ath minstonne 6. Loissr uthi Flyglarna och kacsrcra som inttt 
hljjr sedt aff nägot ställe / och hwarest Fiendernas -ä.ineursr inttt 
ftuchta annat än Qrsoaceros, eller andra Jemwärck/ hwilket han 
sä mycket lättarekan svic-ra som man kastar dhem offta och inttt 
wett hwar han är/eller hwar de kunna falla.

Ghet eenda hwar medh man kan bättra dhetta fehlet/ är at gie 
Flyglarna 25. bilers högd/ Mihwilka manstullegiöraenrs- 
rrL»k»i5 Loiser bred/ och 12 diup/ V V 6r. Hwaraf Sstdoma 
stulle wara lägre än det andra af Fästningen/ pä vet at dhe kunde 
Mtre stangusr» den som giör LLleÄ af en Nsny retire, och btch
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kil ak/«r,<)Lr^.
we alksä dcr inM ,oxl- won. Eekworo mycket lätt akäterwin. 
na Omkostnaden afresse siom Flyglar/ < dhet man giör kao.rA
Mu^wEk^ ^ ^ mp-ktt aareltzit ak giöm dem stäckre än e« 

^ . köch-nvrar ak lägg.» mänga af dheffe
Liä-n, dm ena vrede w,vh den andra ,- Om en allena woro intet 
nog / fluilc det mkek kästa mehra at giöra kwenne vsmibastiooor

'ätt'» mitt uppä en eller siere platta L-ckio- 
oor.hwarS LorZer Mkekivoro öredare än zr. loisar, Flyglarna
p ^°n hw»r andra/vick.?.

^o. 6r. Tess, sma Lssiiooar sä elaka de äro / äro dock bättre 
^ars Flyglar är en kaeraie». Bhe käsia 

k«äeii,,och de försivara bättre en riviar,; 
>Ly dch Loorem som är platt och mycket läng / beflmter ltlka frän
dtt som^r^m E " b-°-ro. aff k«ck.o, intet beffiuka mehr ck» 

sördem/ eller det som synes pä fl,dan diskdhe 
wänd»./ förukhan ak Murarna och vos» som äro allareda gior- 
da/ bespara nastan all Omkostnaden / om man brukar deffe sma La.

. wonaijoch kan man mtek besparanägok uchi dheffe kteäao, , om
^ ^ äro intet längre än ett Musqwecffätk frän 

hwarandra/ sa är onödigt at ioreiLsers dem med R.ecieos.

^ len Welle Mlen.
De^emer siff A-ee^ncarron.

'^'wg hade lärdt aff deras Skada/ som baflva 
oelak färduMaSkprLian affFäsinmgarna/med V,sio/n,r 

. . /E h^lma kostat mehra än dhe brukeliga korcisiosciooor. 
hart,! det mmfia ren lilla FSrdeel som dessa V«a«in,r haftrahaffk/ 
^mig kilfällc at döma hurudana de äro som iag nu mil wijsa/ 
och jpart m>g mödan at giöra rereffrer en fullkomlig Consiruaiol,.

Cc Z bar



d8 "I Ekknykk Maneer
Har och äswen förhindrat mig retleÄers pä ttagra Medel ak sörö-s 
ka der aff Styrckan/ och ak förmmfla Omkostnaden. dio: 64 är 
dm första/och kallas Okärs «.er^rroe,r Dhest Flyglar sä wäl aff 
Oourcm 'som aff örtkioQsrQS äre kil dek högsta rg ^ilsr langa/ 
dest minsta Skrichlmia ärrso lotter läng/och dm största är ros. 
dest OsmlZorZsr äro ro L ri lotte dreda/ och dekkoma UkiOouc, 
rivsa 40 a 44. Dhest Flyglar äro perpenäteulsre pä Oouret» 
vem», Änkrkgen äro Oonremsros och Lstiioosm» ltjka uphög^
da öfwer Fälkek. .

rä.sreki en Italiensk ^ncor.hak nkr fina rsnsrlr aff kottitrssklon
rvändk denna Orärs k.enkoro«,tio. 65/tio. 66 wtjsa r. aff dhest 
lsastller ukhaff m L äck/ hwtlkagifwanogkilak dömmaom alla
dhe andra. ^ ^

Vkhi den första sä giör han den flora mre fljdan 140 lort-r 
läng / pä hwilken han kager -8 eller ro kil kwar OsmtZorZs,han 
opför Flyglarna ro eller 24 lotter perpenätLulsr med dm stora 
Srjdan/ sedan dehlar han vek öfriga aff denna stjdan ukhi z. dehlar» 
Wid puoLtem» aff denna Dehlningen/sä faller han psrpsväjm. 
Isr lmtsrinakh ?6 eller 40 lotter länga / mitt uppä hwilka han 
drar Lsceo aff den Rsttton kwärk öfwer genom Hufrvudek af dej; 
Flyglar» Och han drar ekk flags Sourctner som löpa mäkh ifran 
den nästa östtioa kil fokm aff samma Flygel. -Och alksä kienar 
hwarken Liman aff dm stora fljdan eller dm främsta dehlen aff p». 
psoäteulsrsms kil nägok annak än kil OonstroKton, dm andra 
dehlen tormersr m Flygel som inkek seer mehr än dhe inlöpande 
Oourcm,m»,och den Oourcto pä hwilken han faller L räkh 
Vkhi dm andra lensiUso tio. 66. är fljdan rro lotter läng/ 
och ^ngsl klanyuö är inkek! meer än 6o Oraäsr öppen / hwilkek 
förorsakar mycket stora ksesr» hwilka ^ntdorso affjkiär '4 eller 15 
lottsr.pä dek han mä sä ukhi hwar och m vemidstrioo. r. Flyg
lar/hwar aff 14 215 lotter länga. Dm som är längst frän Lour-
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lik ak
ernm sackmarrfogas med kscen aff Lattioo. som äro äe5eockerade 
aff bägge Flygkar ewärk emook / ock aff en kace aff en listen L,- 
irion,som^mkoreo sätter mitt pä Lourcin z Den andra sam
manfogas medh eourcioenpä dhen ena fljdan / Sch pä 
andra fljdan är hon betäckk / förmedelst ett flags inlöpande 
courciner, elleraff karornssom intet tager fln vefantton aff an
nat än den lilla Bastion, och aff dm främsta emotstäende Flyglen. 
kaak om de efftersta CsLemaccerns är en Oavslier oarslell medk 
Flyglarna 24 lotter läng. ^ "

Lä.oot. Biooäel har nyligen lätit Uthga ett särdeles nytt Ma
tteer at torcEoera. No- 67. är en leasilla aff hanS 8 äck/ och No. 
68. är en lavsitte Uti en räth anZsl, Utr bägge är vefenlL linj
en Barsnce, Men uthi dm första sa äro de intet mehr än 70. Han 
fager ro eller 8 lotter til Orillor», pä desse Flyglar / och han läg
ger uthi hwar Flygel z Batterier, bak om hwilka han upreeser än 
en Oavsillee affsama högd som dessa Batterier, Alt som är skatte
sat/ är en stoor Grafsä brev som Flygeln är läng: Han gräfwer 
ännu uthi denna stora Grafiven en listen Onvecce, som en inlöpan
de sogel, hwilkm iag har teknat med grof Skattering / han gror en 
vemrluo fram för Loureill. til hwilkaS OeLenstoo han lägger 
kwenne Lareerier uti kårerna aff Lastioneros. Fram för dessa ks- 
osr giör han 2 6ovcreA»r6er aff starckt Muurwärck/som äro cle- 
kenäerade aff Batterier som äro giorde Uthi vemiluos ksoeros : 
Andtlig sa lägger han ännu 2 smä Wärck som han kallar lmnee. 
tes, effter Oewtluneras och (^ontregsräerne mtet kunna fyllest 
Otäcka Flyglarna för Batteriet aff lraverken,och tilat fylla dhet 
Rummet som är emellan Dewttun och Oontregarciec, gräfwer han 
ännu en (7useccs fram för alt detta Vthanwärcket/ med Lottres el
ler Laponiers i alla in och utstisgande ^knZlsr.

Fast iag imet har effterfölgt l^onl Llooäel eller någon af de 
Mdra i^uckorsr - sa synes ltjkwäl som iag hade tagit Uthaff dheras

manem



»oa Ett nytt Manm
maneer/ »o. 70. 80.71. Hwilka ckro dhe som iag nn föreställer.

Vthiven första som är en 8 ack/ sästulle iag hälla Flyglar» 
na 58 Loilsr. kL°«ra, gr/liZoe cie v«kroesi;o, ochBolwärck» 
Rossla aff 7; 6r->ä«. Jagdelar Flyglarna Utht rdehlar/ de» 
närmesta til c.nerum aff Fästningen stal hafwa »5. r°>c». 
ock den längst bott ?? roiler. kaosen, af en mre Listioo. drager 
iaq frän form aff emootstäende Klygln / genom d« yttersta aff sam
ma första delen. Iag uphöyer Wallen för k^-ra, aff den^fram- 
sta bastion r loil-r högre än Fästet/ och Wallen aff den andra 
2. Ioil»r. Pä det iag kan läka blifiva en Kraft emellan desse r.S,. 
stioosr.utan ak betaga migden höga Flygeln; aff dtn fö,stastull<!ag 
gräswa en Graf4. K-ist-r frä» Fästn.ngm /ast ssran sot n aff dm 
första Flygeln/ alt in til e°mr.lö«pso. Tm laga A^en asde»- 
na Flygeln uphöyer iag - Lf«erGrafwus^ttn/°ch^
höga läter iag lista medh Fältet/ men mgh g«vr d.s- r-rrepl.m mket 
mebr än 4 en bals lois-r, bred/hwilken iag mtet bekläder / samxk 
wid dch Foot gräfwer en Graf emook ren läga Platzm z. äo>l,r 
dmp och hred/vi6. d^fo» 7Z. Det öfriga aff , ^om ät vaak 
om den höga Flygeln/ giör Lag lrjka med Wattupafftt afi dhen laga 
Platzerr. Msa Li! at rscesaobsra flgh nar man fter r^.iasursms 
acesclier» sta utan nägot hmderkan man gräswa dcna Flygeln in un» 
der/ och bära Iorren uthi Fästningen/ läta stä kull stöverna medh 
krcsrö-r eller annorlereS/när man tycker wara tftd ak görat/upsyl- 
la Grafwen aff den läga Platyen/merh Jorden aff den höga Fly
geln/ och äkhminsione innom 4. Timmar giöra all den Playen som 
är emellan Wallen aff den främsta bastion, klsarp-n aff dhen an
dra/lista med Wattnpaffck aff den läga Planen / hwilket förmedel»! 
detta blijr 5 ^oiisrhögrc än denna Grafwen. Iag g ör inick medh 
en tSäga/Flyglarna aff denna första bastion, ty de taga bärt for- 
mycket Jord / om re bleftve runda / hwilket man intet vchofwer ve. 
sahra u»i Flyglarna affdm andra bastion, som intet äro flum- utan



aff Sirichlmian.Förlättgninge fram för desse fldstagiör iag ett k1«v« 
Ooovx.intetlangt ifrån den laga Platzen som allenast är tienligttfök 
Musqweteraren/en roi5« lägre än den läga Playen/hwilken intet 
kan enLIarsr, Mer han är kilhopa fogat med OnUoa. Grafwen 
ffal grästvas allenast en Torte frän Oonrciven, och z Loikar stal 
han dmpaS/som Lisors, alt ifran Foten affOourcw.som är sa langt 
der ifran som keverloa aff Orillon paden inre Lsstiov Jag giök 
Grafwen effker dek andra maneret som iag har lärdt / i dtt at man 
gtor henne r6 eller ra bred fram för dsevrns aff Lsstiooerns, iagh 
torkme,r,r vch Loorrolorrpo mrdh en kovlls nästan lijka 
medh Gr-ff kax-n,, doch har han wttk samma fthl. Dhch 
Lourkiaar stola wara plakka/Flyglarna stoka wara ro roi5«r län
ga/ och aldrig längre än loilor frän Spetzm aff ^nZ-l kl»a- 
qus.Msä giör han ett sä starckk Mooständ/som nägon aff de bä- 
M wara Fästningar/ uthan at man kan ock sä göra mycket wackra 
/Lithanwärck. Jag Ooorrewmersr alla kseer och OriIIoner,hwtl^ 
ket intet allmast tiänar at uptäckia Fienden- Unneursr,utan oE 
ak poErs kourossux under Fiendens r.oZemeoc«r som kan gök 
pä Lr,c!i«o eller kauLI«Lrs7Sll.eLer pa den första LsstLon,' sa wäl 
som under dess Lsceerr aff Oomreioerpen.

Ten andra Ristningen aff dlo. 71. Är intet annorledes än den 
första/allenast at ksoervs stola der uti blis längre/ pa det at de ve- 
isnäsrs bättre Oemiluv, i det at dhe^ Flyglar warandes mindre 
bögda/ fruchta intet sa mycket Lstcsriec aff Irsverleo.

The som hafwa opfunnit Ordra k^snforoa lofwade förmycket 
pa en gäng / dhe prwcendarsde intet allenast / at denna Ooottru.

, stulle giöra Fästningen dubbelt sa starck / men de pasta äs- 
wen at den samma förökade dess stoorleek.Lrl at kiänna om dhe äro 
wälkgrräarsde at erhalla denna Mening/ sa måste man see ksulk 
Lrs^en aff dlo: ö^.hwarest punÄerillKEn, som är giordt pä Ia« 
»sLU-n aff denna Ordern, (om iag kan bttiena mig affdenna Or>
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Aormen) effttk La- intet weet omret är lofgifwek at äiflioZvsrs M
nomOrärosdeathstilligeAftWmngaruti ^rckiceQurs KLilirsrj, 
säsom dhen aff ^cckiciQurs Civiln VthL dhenna ksulls Lraye» 
hwaresi Flyglarna äro 25 ^itör langa/ och Strichliman intet län
gre änden minsta aff Oräre kookoree»den inre Stzvan är '92 
Lottor läng/ i stället at uti Oräro Kooforco.om man wil at flyg
larna stola mara 24 Loi5ee langa / stal intet Sijdan af 8 äcken 
wara meerän rM. Lottor» utan de§ at den inlöpande Lourcinrn. 
Agee mycket IordEanim

Ten andra Fördelen som de tilägna denna Afrtjtningen/siräk- 
ker flg intet sa widt° Flyglarna som äro längst hort/synes intet för- 
dubbla vekentso» Iag haller före/ar giöra det stulle de wara ttt 
Michwetstätt der Lfrän/hwilket mtek träffar in uti desse / som gie 
kilfälle äth de belägrade at giöra deras Lsccorier högre än dhe 
som Fienderna giöra pa kanten af eomrotcsrpon, om nagra go
da Vthanwärck eostsrvorode dem sa länge. Men uti Stormnin
gen kan man intet förläta flg/ utan allmast pä de fördolda Styc
ken / och vet man maste intet lijta pa kaosa aff eourctoon. som 
förmedelfi at han är langt der ifran/ bltzr onyttig pa hwilken List, 
ismenc förhindrar/at man intet kan lägga nagot Stycke dher pa/ 
som tan bestiuta Lrockon. -Hm deffr logsoiovror intet sökte an- 
«at än at giöra deras Vsccori» högre än Feendens / sa troor iagh 
at de hade mycket mehra uthrättar om de hade hållit deras Graf 4.
Loi5or diup/ lemnandes Lorreplom af eourLineros och Flyglar
na aff eourtlvoroL lrjka med Wattupaffet aff Fältet / sa til at gie 
rum ath Styckema/ som man hade loZorsc pa eourcw, at bestm- 
ta ^onrrofLsrpoo» Utan at förhindras af LiLitemeocac; som at up- 
täckra heela kscea aff Grafwen/ som ett dubbelt LLtterio, 40. Lou 
Lör langt/som de hade giordt ifran Foten af Flyglarna af yattiom 
till dett yttersta aff den Lerroplom pa Flyglarna aff (.'ourcmea; 
Hwar til man borde läM en Lvstto eller est Bröffwärn/ som ta-



M in Ma vek komma Rummek som blijr emellan ve kwenne Flyg,
kr aff 6onreio«o ko: 69.

Mm igenom denna räkningen som Sr mycket bättre än rera-/ 
hade de sa myckek sörökak S,stioo,rr>,, v«k«ol!oo, ak deraS Loor» 
tinar kunde dher igmom lättare hafwa blifwik srcaquerac, hmlkek 
man borde undwista.

Teras fehl är dä ak de ,'nktt göra sina Flyglar ekk Musquek- 
statt. Man har funmk ak defi lilla Skryklinia är förläng/ mm nu 
för kistm kageS han tnttk förwara förstör när han är ,;o loilir. 
Man har ännu sagdk/ ak kaosra, aff defi 8,l!ioo,r moro alk för, 
smä/kilakwäl förfivara Vkhanwckrcken/hwiltek inkek alktzd är sank.' 
Tch Man lade ända kil / ak defi öalkion-r inkek kunde r,kr,noli,. 
rar, men iagh sinner der i mara rum för kmenne ^,cr«nob,lrnill, 
r«r. Dm första kan mara m Muur Io,l, kiock eller mel,ra / va- 
r»I«U med k,o«w,.och hopafogak med k,v«rl,o. affOrilloo.som 
är aff läka kiockleek/ bägge kwä prroaradk som Oapoocer,. Tm 
andra v-stma stulle giöraS aff förlängningen aff Lourcm-rn,. 
fram för hwilken man kan gräfma m Graff emellan dm lägaPla- 
tzm/ < dek man stär neder dm höga Fiygele» som irkhi mina Afriik- 
ningar. Dcffe r k«r,ooli«w,oc,r stnlle ingalunda förderfwa 
Flygeln affLoumara. som alktzdh är c,p,bel ak förfivara den e- 
mookstäende Liltion.och gisiver rädrum ak giöraen stoor lista fiarck 
som ekk Hornwärck/som pnaLtirac är ko. 69. som ända oonl-r- 
v,r,de Flyglm hecl och hallen/hwilkek inkek är m lstken fördrhl/om 
dendelm affemoakstamdeCourciaia blefwo inkek ukan v,f»nlioa. 
Vkhi dm första östarckir v,ll«in, äro Saliioooroa ck,f«ali,r,re 
aff kwä gänger sä myckek Musqwckerare som uki 1 Orckr, konfor- 
c«, mm Siooaä, g,o««tt dmna Räkningen / ärheelk öppen för 
F«e,idens Lacceris, och odugliga ak Lonerr^uarrira eller förhindra 
L,«,rl«o,aff 6ooer°scrpso, eller ak plankera nägok Skycke kil 
LMoos O,k,o«oo, Andklig Ukhi alla Figurer spm gär öfiver m
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z äk/ sä äro ksLeeuL sä smä/ al iag will hälla 1' Orclrs ken foro» 
Vältte/ hwars Flyglar äro längre/ och LsMouerus äro 6»5<ruäe- 
rade aff 4. fördolda Stycken.

Hans andra vellsia kan sees uthi ärokierHur» rä.i!l° 
rsri ltzka som dhe Gotista V»L»mar uthi ^rekiceLlur» ViviLi» 
Detz Louttia kan man »ecsc;u»e» Md fothen aff de höga Flyglar
na/pä det stället som han 6»f«o6»rsöeS allenast af dm lilla platta 
SLttioQ - Det är inttt rum uthi dch ösltioo» för nagot korren. 
eUemone» dch essemsccor äro alt försmå/ och dch sorger alt för 
tränga. Om det intet woro annat til giörandes/ än at giörs dhe 
ställen stere och större/ hwar uthaffLLttioneros bekomma dch ve. 
tenee, sä woro omöyelrgrt at bättre reullers än ?ä.onl Äonäel. 
ingen ting är mehra ospedek at förblinda venr som söka förökandet 
aff Strrchplatzen / än när de see 50 eller 70 l oilors langa Flyglar/ 
fyra Laccener ltjka langa Lwärt emoot samma ksoeo aff Leitioo» 
och de r första pä ett Musqwetstätt. Men om man ännu föru
tan denne förökning aff Flyglarna/ preceoäersr at dhe stola wara 
Hetäckte för de Leccerjer som äro bloequsrade / sä kan man inttt 
detiäna flg affdLovt. Llonäels maneer.När han fan upp detta nya 
maneret at befästa Platzar/ sä hade han wist Hufwudet upfylt med 
stora omkostnader/som de gambla haftva anwändt pä xubNczu» hus 
som tient ti! allmän Lust och Förnöyelse/ Dtt war hanS Lancka/ 
hwarföre han bttäckte flna ksoer- och Flyglar med Oemilrattiouer 
med VomreKsräor och vurrsecar affMumwärck z^LoiLstiocka/ 
eller ock 4 loiler.och at han grofM Grafalt för bred/urhi hwi!- 
ken han ladeännu bredare 6uv»cc»r och dmpare än de som da för 
Lijden woro j öruuk.

Det största talet man kan föra pa honom är intet Ven alt! för
stora Omkostnaden / sä wäl uti hans kortikosttovor, fom uthi 
ZLunicjrraoros och den Myckenheten aff eonttsblsr och OKssrare - 
sff ^rcoU»n»r, hwar med de stola förstes. >5 är försäkrat uppa s
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at man ffuve gerna r«f«lv»r» flg der til uti siorakepvkliyurr,eller wis 
sa sma 8rac«r. hwarest alla Jnwanarena til samman löpa at för- 
swara deras Frijheet r men iag troor defutan at man kan ewplo. 
yera deffe stora Penningar stuchtsammare an ^ovs. L1oncj«l och 
atföruthan denna stora Omkostnaden / är ännu nagra fehl uM 
hans vrllamar som intet finnas uti mina.

Först och främst hallerhan fören wH Regel/ at Ekryklinian 
stal intet wara längre än 140 Toilsr, han mäter dhen Längden alt 
istan Foten aff flyglarna/in til angla men om man hal
ler flg til denna längden/sa vyr hela Flygeln intet ett Musqwetffatt» 
Ly det är meer än 156 lottar ifran Spetzen aff Lsttiooan til e- 
mootstaende sogls ä« 1 aspsuls som man kan see aff povH«r,sdet 
dlo. 68» hwarest en deel af den punÄarsde Cirkeln är dragen stan 
Spetzen aff Lsttioo» Cirkeln öpnat istän den puukao til foten aff 
Flygeln;

Lildtt andra/fä duga stelftva hans Fästningar intet / om der 
ät intet Vthanwärck / Ja hwarken O«miluo«r eller Ooncressr» 

första at betäckia dch Flyglar. Jag säger intet / at icke han kan 
mycket förhindra äprockerns längre/ förmedelst Lzttsrrsi-Qs aff 
ksearns som äro alt för oblryues»han förmenar at eoorrsZar. 
ä-rns aro arnade til detta Bruket r Men utan de§ at dhe äro sa 
krokotta som lseoros, sä kunna de icke heller länge ooncreczvsrrerL 
Fienvernes Lacceri-r, effter det är intet mehr an en Muur 4 til dek 
högsta Åvilar tiock / strax som deraS prrspec som är mycket tunn 
är rslsrsc-hwilket kunde hända dhe första dagarna aff Belägringen/ 
sakan man mtet läggianagm Stycken paDes Wall/ som heelr och 
hållit blyr oecupsrse,afdetnya Bröflwärnet/ forMsrsc af Skantz- 
kargar/eller Jordsäckar/ hwilkct man mttt kan göra under zj IoL- 

tiock/om man wil at han stal sta emoot Stycket. Och detta är 
som iag tycker det största fehl aff denna CooAruÄioy - Ty det är 
mtet nog at SaMon är wäl äe5soäersr-utan Fältet maste och wäl
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wara ÄLS^u«kLe.elliest sä käfta ^pproekrea» mycket ltjket FoW
icke heller mera tijd för Fienden.

Lil dee fi-erde / sä tyckes mig onödigt at gräfiva in uthi V«- 
evi1uu«ras, doch achtattdeS dttta ak intet kLL«rQs,mr«6snquvr, 
hwarandra / och dhen lilla r,coura somWallen aff dhetta Vthan- 
rvärcket ksrmsrsr moot dch Spitz / tyckes mig intet wara nyttig u- 
than at betäcka Fimden för LLceeriera, aff Aästningmr «Vch alh 
fä flulle iag hellre fylla den samma. ^

Lill det fempte/ sä äro ve torra Ouvteer som dLom. LIon. 
cksl häller mycket i wärde / och intet käftar mindre än ett godt V- 
thanwärck/intetannat än ett Näste och rrieds för öLmeur«rrrs,Ly 
Oaponarrsrar som han lägger utom alla dheraS inlöpande ang. 
Lee, äro snart kullkaftade genom uttgnar eller Lsecerivr, och dä sä 
behöfwer man intet ruin«ra mehr än en lkjken dehl aff Flygeln/ til 
at gie öLLn»ur«n tilfälle at! bekäcka ftg aff Ltoarpan aff dmna 6n. 
veccan» uti hwilken han snart har giordt fttt hahl / hwarest han är 
intet sedder aff de förborgade Stycken / han skulle ock aldeleS hltj 
förtäckt uti inlöpande saZsla, Hivad ^Tcr«rLelremsocera« an- 
langar / som ^urkoran säger at man kan pragiarrs emellan den
na Ouvecrau och fotm aff , dhe skulle betäckia Fienderna 
strax dhe hade dem mtagit / och iag tycker at deras Laltionar wo- 
ro bättreclsfraärrsde / om Graftvmworo öfwer alt lijkadmp ; 
Nekka olrljZrrar dä-msursa at begynna deh mina lättgt bort at sc- 
rsolrer, flg uti foten affLrMoa 5 Ter stulle han bltj uptäckt för
dolda Stycken/som intet ftiuta uti Luvattsa; Han skulle bltz nöd
gat at genömgräfwa Muren / uthi hwilken han kunde intet säzlätt 
betäcka stg som uti 8oarpsa aff Ouveccsa. Jag weet wäl at man 
intet altijd gLör honom dek omaket ak gräfwa Muren igenom / men 
fast om man det giorde/ sä blijr ändä altrjv tffd nog öfwer at hindra 
honom längre/än en änkel Jordhög eller lerr» skulle giöra. 6u- 
vacrsQ som han lägger fram för Vthanwärcket / är aff samma Be-

flaffm-



tis al
ffaffcnheek som den aff dm stora Grafivm / och förnembliaaffdbei» 
st>m är fram str e„v,er«ro,. Han förhindrar ak drkka inktt blttk 
a-t«oci-r,e aff 6oorro§-rä«o. hwar ifrän man Mkek kunde mehra 
uxkäckia sokm af dm ängeln som är närmast/ när man är kwunacir 
ak rapar«» deh Bröstwärn med Tkantzkärgar»

HanS 4. S,rr«ri« äro sä länga och sä kränga / ak man km 
dswerhopa dem med Lowb-r»ochc!,MIi«o upfyller des Laliiooax 

omöyeltzit ak e«er-mcl»r»flgukidersama hwilkek 
kan sträma Soldaterna ochZmvänarena/och försträck» demsä myv 
m at de twrnga 6ouv»ro«uren at cgpieulers förr än de hade förs 

den nyttan som denna kil» c!» klsoor» kan hafiva med sta utbi 
Stormningen^ ^ ^
e ^ 2ag week inttt huru LLool. Llooäal har kunnat säva / at 
^»^-!!^^^"^kunna,pplic»k2» tilde gambla Fäflnin- 
^ otrollg Lattheet. Ter är nästan otrolige/ar en sä UPS 
lyst Man som han är/ har kunnat finna nägon lätthett det at gös 
ra/ ty ak gröra drt/maste man icke allenast haftva 8oeolM«QooerL 
aff tämmelrg eovfiäarsriov, hwilket nästan intet händer/ uthan 
man maste ock kullkasta de gambla Flyglarna/ gä tilbaka uthi Sta
den/och förderswa manga Huus/ hwilket tycks mighwaralangt L- 
ftan denna Lättheten som han lofivar/ sa wäl för dm Lkserm som 
HusmK Ägare kunde der aff hafwa/som för Daliolaa och omkoste 
nadm som Printzm mäste komma kil ak betala dem derföre.

, min första Oestom sä äro alla Kso^oseo» ett Mttsqwe^ 
stakk sran I' ,oZl« 6snque föruthan ak dhch twenne OMonar be» 
käckkc honom/ -sä b!ef.ae han mkek i fahra för Fiendens Larciriar. 
sör k«-ll. Lr,x« stnk som är rund om ILstnmgenMmna k-ul- 
>, Lr,^ är fiarckare än nägok Vkhanwärck som N-ml.LIkm. 
a-i har g>ordk/ förnmMgast om dm woro m dubbel vemilua 
ffam for Lounio. han stM kasts kAqka mwh vtmiluo. en gäng 
mindre än desse VGnwärck/ fast de woro Heelk beklädde--. Mm m
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sädanllorriSerlioa äk inttk rimlig ucha» uchien Skad/som äk«m 
rest och allenast kil PrintzMS Nytta ukstdd / sä wäl för 8nrpril«a 
aff kaulla Lrayaa stull/som lätt kundt hända aff de salfla Inwä-

kasern» aff LsKionern» pä denna kauste Rrayea skal besktM 
ka Fältet nästan med en räth Lima/ och man kan bry dem pä »220 
sätt. Den inre LrKioa stal wara ett Aecrensdemant som skall 
kosta Fienden mehra Aolck än krilsa eller kemächtiganvet aff dhm 
bästa Fästningen. Ty dhch kse.r ffola synas aff^«v.rl«n. sä 
wäl affFlyglarna som utafde första ksverler och aff Mallarna aff 
den emootstäende Lsliioo , och dhet lilla k.ecr«nv»smencec som 
stal blff lijka med det som iag har Sejkrifwit uthi Oräee ».en^r- 
o», skulle ännu gie tffd at preparera Gatorna / sm man woro stm 
nadt at förswara flg in til det yttersta. Jag wille uphöya 4 LZc- 
Larier det ena öfmer dhet andra / iagh troor at z. woro förtretelize 
nog. Duhbla Flyglar 58 loiler langa/och wäl tzetäckta / til dep 
at Fienden hade giordt fltt Lsce«ri« pä Ooncrotoarpea , tyckes 
mig wara meer än Lapadls at förhindra Fienden der ifrån / och 4. 
Laccerier tyckes mig intet nyttiga ut han för dLoncren, och trlat 
riivereera Fiendernas Lowbarclerare, som hade den 8sci»fsÄioa, 
ak icke ffiuta ett Skott feelt» Det är mycket smart at försee twenne 
Batterier wähl/ sa med Stycken / som Loakablsr och öä-Ullicion» 
sä frampt at Fienden giorde flera kcesquer.

Mnra Fästningar ffulle wara nästan aff samma stoorleek som 
^lons. Llonäels, hwars Wallar äro alt förbreda/ och min Gms 
kastar intet sä mycket som hans - Ty den Olsoin som iag giör/ ffal 
bespara wäl Tijonde dehlen aff Omkostnaden / uthan des at iagh 
flonar alle deffe onyttige uthgräfningar aff dhe fahrlige euvsccar. 
Min 6otkrs som ffal öltz langt ifrän eoncesloarpsn, giör VH 
sallen mycket lätta / och förökar meer sr/tion, vsksaäoa, genom
de^ Musqwetkmre / eller genom nägresmä Stycken som man dher

kan



kill ak
kan plankeka. Bägge courcivrrn, som Slifiva 6. loilir ftä» 
hwar andra/ aff hwilka den högsta inkek klqr beklädd / kiena ak be- 
stmka Fienden uki dt I.o§,riog„? de gköra pä Wallm aff ksvss, 
8c,y,o> eller päWalle af den Lsstioo.Vki den r. v,st,m. sä sko
la »iktk Flyglarna wara mehri Ishra för S,cr«n,ros aff lravar. 
i«0'än de aff mm l,lla korciSsLkion. Sch Mä kan flelftva Fäst- 
mngen besta aff stg allena/ och en Dsmiluo woro nog af befäEa 
Flyglarna. def af Dsfenston aff denna Dsmrluo begynner 4 v 
sorter' fran BollwärEs ängeln/man kan Höra der Ufi r R.ecren- 
vdsmeocsr, som infef annaf ffulle wara än spkastak Jord / som 
man ffulle formers aff dhcn manbure uhr Grafwen va Fäst- 
mngen/ som ska! sörsee det öfriga sa wäl sör kfeersockemsoesros, 
som för 6oQcrs§ss6eros. hwilka infef woro beklädda/och ffulle alz-

^ ch^n nagon Graf der framman före/hwil-
ken lrskwal ffulle heelf och hallif befäckia Flyglarna/ och giöra Fien
den myckef beswär uchi Lpprooken , förmedelfi de langa Lsccerrer 

kunde läggia pä dch kscsr.tzwar ifran man kunde beffiufa 
Fälfef räftare/ än som aff ksoeros aff Lsffioovroa, fy Bollwärcks 
»nZelo aff eomregsräsc ffulle bly myckef mehr obcus. Def woro 
6 loilsr frl Flyglarna aff denna Velleioso.^som infef opfäckfe ks- 

^ första Lsstion, män han ffulle lijkwäl ttso^uers den 
uryaff den andra vesssmea och beffiuta den bästa Delen aff Graf-
wen aff dea första/ och dep Sfyrken knnde swara emoof Lscesrier- 
os aff (^oocrstesrpÄo.

ENttf wsro nog af ga ifrän dhm allgemene Wägen 
vll af förkasta dch Vsstsmer, sa kunde iagh förwänfa för dhenna 

, ^E/hwrlttn mfef ftuchfar hwarken elaka Jnwanare / ey keller en 
alf sör Folckrijk 6usrmroo. eller omkostnader sa stora som^oof. 
Lioo^sl propooarsr, havandes iag den bättre än hans.
Irsve^o* Mfef blifwa öpna för Lscrerjeroä aff

Ee l so-
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Q' ao§ls 6, L' »fpLuls och snZsla aff Srrichplatzen stal Vara

ett Musgwerstätt stan Spetzen aff Lattioa. ,
^ALErllL aff mina öLttlOUTk äro äolLnäLrade aff siera Mu- 

sgwtterare än som hans/ sök den convexa Flygeln aff den inre La.
MOV, och för CoScen stull.- ^ ^

Mma LovrreALrdsr ril hwilkas OovilmöllOn ragh bchofwer 
allenast nägra Muurmästare som stuke opponera emoot ^?pro. 
cberns ett Lotteris som inltt blifwer mycktt stdt.

Min Graf urhan Luvecc twingar ^.insuren ar begynna at 
arästva längr iftän eller ar sccscksra sig uri Foren aff Lättlon.

Mina Orilloner fördöllia 4 Srycken.
Mina Lsccerier äro sivärare ar npfylla medh Lomber ätt 

hans/sä wä! effrer de äro inrer sa rrmtga/för Grasweus ssuv som 
är wid foren/och tager emoor största delen af 6owberns.Omman 
wille de laga Laccrrisn, som är närmast / Lsmrukrr aff Fästnm* 
gen/intet stullebefthra nägor/sa mästeman lata en 6snsl löpa e- 
mellan eonrcrnerns och LLtterirrna aff dhen andra Lsltiov x. 
loiler diup / som stulle taga in heela Rummet; när widh 
Bröstwärner.

När nu Srvckerna äro pä langa Barar betäckta med Dos o' 
-dns , sä stola dhe regeras aff eonttsplsrna. som äro uri an
dra smä Bätar» Sch altsä warda Lombsrna förda uti Bottnen 
aff denna esnsl, förmedelst 1» 6os ä alme, och genom dtt stötande 
som deras stag förorsakade pä Bären/kunde de utter stada hwarken 
Sryckerna eller Folcket. '

En esoal rimar ock ar stäppa Watten Uti GrafVen/när Kem 
den har loASttt sig pä Lraedsa aff första LaKion , hwitkrt man 
kan lärreligen igen wmna / L der ar Fienden inrer warder Lsoonäs. 
rse uti dctz loZsrivAsr.

Änteligen mina ketranokemencar eller d ubbla Lritkovar stkl» 
le E'öra sa mycket och mehra Moorsiänd än de första LMooerss,



kil ak r ir
och giöra Jnwänarena och de fegeste Soldaterna mycket dristiga/ak 
sa-pert förswara de främsta-

Hwad. som Lättheten anlangar ak applicera denna Conttr». 
Qion kil de gambla Skäder / när som Skryklinian är Lnkek mehra 
än lLO loiler läng/som allgemeenk är Uki de gambla korMoaciO' 
var, sa woro dek intet nödigt ak kruka Oekeocs kicbevce,ffu8e ock 
wara läkkare ak byggiaen heelny Lsikioa, under den gambla utan 
röradenes Flyglar/än ak gä ttlbaka uki Fästningen/i det man ffulle 
förderswa en dehl aff Husen/kukkastandeS de gambla Flyglarna/ e- 
huruwäl ak l^ovl. Llovciel finner en okrolig lättheek aff detta eff- 
kersta manettt. Om Vtnnwärcken woro sä langa som Hörnmär
ken/sa skulle de mkek wara mindre kienlige/när man hade affffurik m 
dehl aff dH Ailes-Och om dek woro O»miluv«r,sa kunde de§ Spe- 
tzar kiäna kil kterrevcbemeve för dm stora /som man ffullk byg- 
glg pä de nya Lsikiovrr.

Jag wil imek kala om Fästningars ^ccs^uer, dhe äthskillige 
krovcer aff Linierna/manerer dem rätt anföra/dek Bredd/dchDiup- 
heet/ talet aff L<eclOurerve eller kon. Lägenheten eller stoorleken aff 
Lsccerierng, aro altsamwans saker/ som fordrar mehra Osning än 
Wetti?ap/ty de vsrisrs alt efter Jordman/Skyrekan/Oonttm^iov, 
och Qusrviron aff Fästningen som man sccsHuersr» effker som /^r- 
wsLv är när eller langk rfran/ som dem bök/seoväers. Tek är o- 
wöyelrgit ak nagsn ka;r gie bättre VnderwWnmg i detta/ än dhe 

^mvorsr som hafwa ffrifwik der 0M ) Och woro ak önska ak 
Movl. Vsubav gastvo sig kijdh och den mödan ak laka ukhgä 

nägotaf fina Saker och mänga Förfahrenheker/
Landek kil Nytta.
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