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Varianter på 1800-talets manskapsvapen 


Olof P. Berg 

Vid fastställandet aven ny modell för manskapssablar på 1800-talet 
gick man vanligen så tillväga att två eller tre vapen tillverkades av ett 
och samma utförande. Efter godkännande försågs dessa med eti
kett, som angav att de skulle tjäna som modell för tillverkningen. 
Man har därför anledning att vänta sig att alla sablar av samma års
modell skulle vara identiskt lika. Särskilt under 1800-talets senare 
hälft blev det bestämt att de kontrollofficerare som skulle undersö
ka och fastställa att sablarna uppfyllde ställda kvalitetskrav och 
överensstämde med modellexemplaret, satte sina personliga initia
ler på klingorna. Dessa stämplar var samtidigt bevis för att sablarna 
blivit godkända för leverans till krigsmakten. 

Det kan därför anses märkligt att relativt stora skillnader kan på
träffas såväl beträffande fästenas utseende, klingornas längd som 
baljornas utförande. Då det gäller klingorna så har uppenbarligen 
vissa toleranser godkänts och därigenom finns ingen anledning att 
närmare fördjupa sig i petitesser. 

När det gäller fästena kan man emellertid finna avvikelser i utföran
det. Dessa avvikelser har inte påverkat användningen av sablarna 
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Bild l. 	 raskinkniv m/1848 med den tidigaste baljan till vänster och den senare 
till höger. 
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och de kan därför sägas mera vara en utseendefråga. Anledningen 
till olikheterna kan hänga samman med att sablarna tillverkades vid 
olika verkstäder eller av olika svärdfejare. Då det gäller faskinkniv 
m/1848 1 så var tillverkningen av dessa utlagd på flera olika perso
ner som uppenbarligen fungerade som underleverantörer till Eskils
tuna Jernmanufaktur genom att de försett klingorna med sitt eget 
namn närmast fästet. Trots att tillverkningen således varit för
delad på flera olika håll visar faskinknivarna inga större olikheter. 
Däremot förekommer två typer av baljor, varav den ena är synner
ligen sällsynt och av mig endast känd i tre exemplar. Till skillnad 
från den vanliga baljan var denna försedd med två koppelringar. 

Det första förband som utrustades med faskinknivar var Kong!. 
Fyrverkarecorpsen år 18492• Det är möjligt att man vid denna har 
burit faskinkniven på samma sätt som den samtida sabeln. Fyrver
karkåren var ett litet förband vilket kan förklara sällsyntheten med 
denna balja. Troligen har man ganska snart funnit denna bäranord
ning opraktisk och infanteriet bar till 1845 års uniform faskinkniven 
i gehäng av vitt läder över höger axel i en vanlig läderhylsa. Vid an
läggandet av uniform m/1860 övergick man till att bära faskin
kniven vid livremmen. 

Den första fastställda sabeln under 1800-talet var Helvigs sabel 
m/1807. Av denna finns två modeller, där skillnaden ligger i fästets 
utformning. Den första modellen har urtag i kaveln för fingrarna, 
kappans avslutning är lägre och styrskenorna bredare och något 
enklare i utformningen. Det ligger nära till hands att tro att detta 
kan vara en försöksmodell men detta motsäges av det faktum att 
fästet på bilden av denna modell är märkt med ett instansat num
mer 76. Detta synes alltså betyda att sabeln ingår i en serietillverk
ning som omfattar minst 76 sablar. Den andra modellen3 är den 
som slutligen blev fastställd. Den har kavel med slät sida för fingrar
na, en högre kappa och styrskenor med form som liknar styrske
norna på m/1791 men något mindre. 

På den från England importerade sabeln m/1808 finns även flera 
skillnader i fästets utformning beroende på olika tillverkare men 
eftersom detta icke är ett svensktillverkat vapen så har jag inte an
sett att dessa hör hemma i samband med denna redogörelse för 
varianter. 

5 



Bild 2. 	 Sabel m/1807. Till vänster med kavel med fingergrepp. 
Till höger med den vanliga kaveln. 
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Bild 3. 	 Till vänster sabel av reparationsmodell 1827. 
Till höger sabel m/183l. 

År 18274 fastställdes en s. k. reparationsmodell av sablar för samtli
ga artilleriregementen enligt en med Konungens Generaladjutants 
för armen sigill försedd sabel. Denna har erhållit kappa, parerstång 
och handbygel från den engelska sabeln m/1808 under det att kavel 
och klinga blivit nytillverkade. Detta förklarar även varför sabel 
m/1808 är så sällan förekommande, eftersom de ursprungligen im
porterade sablarna blivit omändrade i den mån de icke förbrukats 
under kriget år 1808-1809 eller senare. 
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Bild 4. 	 Till vänster sabel m/182S med 8 räfflor. 
Till höger sabel m/182S med II räfflor. 

Man har icke heller på denna väg kunnat få fram tillräckligt antal 
sablar för behovet och år 1831 5 blev en helt nytillverkad sabel fast
ställd. Den har i stort samma utseende som m/1827 men skiljer sig 
därigenom att fästet är 10 mm högre för att ge bättre plats åt han
den. De halvcirkelformade flikarna från bakkappan är placerade 

högre upp. Klingan visar även skillnad beträffande blodrän
nan, som börjar direkt under parerstången och är 59,5 cm lång. 
Motsvarande blodränna på m/1827 börjar 38 mm under parerstån
gen och är 53,3 cm lång. 

Om vi sedan tittar på ett antal sablar av m/18256 för kavalleriet så 
har jag hittills kunnat finna fyra modeller med klara olikheter. Det 
är främst utförandet av kaveln som varierar. En modell har 8 spiral
räfflor på kaveln, den andra modellen har 11 räfflor och den tredje 
modellen har icke mindre än 18 stycken. Parerstångens utförande är 
även olika och torde framgå av bilderna. 

Den fjärde modellen skiljer sig emellertid på ett markant sätt från de 
föregående tre modellerna. Som bilden visar ligger olikheten främst 
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Bild 5. 	 Till vänster sabel m/182S med 18 räfflor. 
Till höger sabel m/182S med 

i kavelns utseende genom att den övre delen av kappan blivit framåt
böjd. Kaveln är dessutom utförd med endast 4 spiralräftlor och den 
bakre parerstången avviker från de föregående. Endast ett fåtal av 
detta utförande har påträffats vilket skulle tyda på att de inte före
kommit i någon större utsträckning. Vad som (örenar dessa sablar 
med dessa fästen är att baljorna är märkta med SWS. Inga andra 
baljor med denna märkning är kända hittills. Sabel m/1825 utdela
des till Livregementets husarer, till Smålands husarregemente och 
senare även till Jämtlands hästjägarkår. SWS skulle då kunna 
tänkas betyda Södra Wedbo Skvadron vid Smålands regemente. 

De meniga vid regementet hade givetvis den fastställda modellen 
men underofficerarna hade frihet att använda egna sablar. Man kan 
då tänka sig att underofficerarna vid Södra Wedbo Skvadron låtit 
förändra kronans modell och genom förändringen av kappans form 
skapat ett grepp som de ansett ligga bättre i handen samtidigt som 
de fått ett vapen som skiljer sig från deras underlydandes. 

Nästa sabel för kavalleriet blev fastställd 18427 • Här var fästet 
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Bild 6. 	 Till vänster sabel m/1842. Till höger sabel m/1847. 

från början för trångt och redan 18478 fastställdes en ändringsmo
dell genom att parerplåten blev mera utåtvikt, så att man fick bättre 
plats för en handskklädd näve. 

För båda modellerna påträffar man olika höjd på fästet. Bilden på 
m/1847 visar exempelvis ett lägre fäste än m/1842. Trots den utåt
vikta parerplåten har det i detta fall knappast blivit större plats för 
handen än i det avbildade exemplet på m/1842. 

Den följande kavallerisabeln som kom år 18549 är känd i tre olika 
modeller då det gäller kaveln och i fyra olika modeller då det gäller 
baljan. SkiIInaden i kaveln ligger i antalet spiralräfflor och kavelns 
infästning i tången. Den troligen första modellen har 7 spiraler av 
lindade mässingstrådar samt en nit knapp med samma funktion som 
på Helvigs sabel och Gotlandshuggaren. Senare har man ansett 
nitknappen onödig och kaveln är därför endast utförd med de 7 
spiralerna. 
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Bild 7. 	 Till vänster sabel m/1854 med 7 spiraler och nitknapp. I mitten sabel 
m/1854 med 7 spiraler. Till höger sabel m/1854 med 10 spiraler. 

Den tredje modellen har icke mindre än 10 spiralräfflor och dessut
om märks en annan olikhet. De båda förstnämnda modellerna har 
kanten på parerplåten något nedåtvikt såväl på utsidan som insidan. 
Den tredje modellen saknar dessa nedåtvikningar. 

Baljan till sabel m/1854 ändrades år 186810 på så sätt att det nedre 
släpremsbandet blev flyttat högre upp. Ursprungligen var avståndet 
mellan banden 24 cm. Ändringen innebar att man minskade av
ståndet till 12 cm, varigenom likhet erhölls med baljorna till 
m/1864. Samma avstånd användes senare även för m/1867. 

Sablarna m/1854 liksom m/1864 och m/1867 finns dessutom i ytter
ligare två varianter när det gäller baljorna. Ursprungligen var samt
liga baljor utförda med två koppelringar men år 1908 11 blev det be
stämt att alla sablar av dessa modeller, som ännu var i bruk, skulle 
ändras på så sätt att bäranordningen förändrades till likhet med 
baljbandet på sabel m/1893. Det är anmärkningsvärt att notera att 
trots att nya modeller blivit fastställda efter 1854 vid inte mindre än 
tre tillfällen så har det funnits förband som ännu år 1908 var be
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Bild 8. Till vänster sabel m/1864 med originalbalja. Till höger sabel m/1864
Bild 9. Till vänster sabel ml1867 med originalbalja. Till höger sabel m118671912 med ändrad baljupphängning och svärtad balja. 

1912 med ändrad baljupphängning och svärtad balja. 
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Bild 10. 	 Till vänster sabel av försöksmodell före 1893. I miUen sabel av försöks
modell före 1893 med läderbalja. Till höger sabel m/1893-1912. 

väpnade med de 1854 fastställda sablarna. Däremot var vid denna 
tid inga sablar av modellåren 1842 och 1847 i bruk. Tillverkningen 
av dessa var liten och de senare tillverkade sablarna har i första hand 
gått till utbyte vid de förband som hade dessa. 

År 186412 fastställdes en ny sabel, som skiljer sig från den föregåen
de därigenom att kappan var helt slät. 

Redan tre år efter 1864 kom en ny modell på sabel nämligen 
m/1867 13 

• Även denna hade från början två koppelringar på bal
jan, vilket år 1908 ändrades till baljbeslag av modell 1893. 

Redan i mitten av 1880-talet var man inställd på att kommande 
sabelmodeller skulle ha rak klinga. Den första modellen med detta 
utförande blev sabel m/1889 för artilleriet l4 • Denna var även den 
första modell som försågs med ny upphängningsanordning. Man 
gick ifrån de hittills använda koppel ringarna och försåg istället 
baljan med två byglar, den övre horisontal vid övre baljbandet och 
den nedre placerad vertikalt på bak kanten vid det nedre baljbandet. 
Detta utförande blev även gällande för de senare fastställda balj
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modellerna. Liksom alla andra vapen vid denna tid var baljan 
blank, vilket ändrades år 191215 till att bli mattgjord. 

Raka klingor blev det även för trängens officerare år 1891, för kaval
leriets personal 1893 och för infanteriets officerare och sergeanter 
1899. Genom att klingan gjordes rak blev vapnet ur vapenteknisk 
synpunkt en pallasch. Det av armen fastställda namnet för samtliga 
vapen var emellertid sabel och det finns därför idag ingen anledning 
att ändra på denna benämning. 

Som nämnts fick kavalleriets manskap en ny sabel år 1893 16 
• Denna 

modell har en parerplåt som är 10,3 cm bred och runt kanten på pa
rerplåten finns sammanlagt 37 st. små håL Baljan var försedd med 
en horisontal bygel på insidan och med en vertikal bygel på bakkan
ten något längre ned. Baljan var blank. En ändring kom år 1912 ge
nom att baljan bestämdes att bli mattgjord. 

l Armemuseum förvaras en balja där det nedre beslaget är utfört 
som en ögla, som är orörligt fastgjord på bakkanten men som istäl
let för att sitta längs med bak kanten sitter på tvären. Detta utföran
de har ~ blivit fastställt och får betraktas som en försöksmodelL 

Ett par försöksmodeller, som sammanhänger med m/1893, kan om
nämnas. Den ena är en sabel, som till alla delar överensstämmer med 
den fastställda modellen med undantag för parerplåten. Denna är 
9,1 cm bred och är försedd med 40 st. håL Klingan är märkt G. E. 
Svalling, Mölntorp, vilket visar att denna sabel är tillverkad före år 
1890 och säkerligen har utgjort en försöksmodell. 

Det andra exemplet är exakt enligt fastställd modell då det gäller 
fästet men klingan är betydligt kortare med en längd av endast 80 
cm. Klingan är densamma som Fäktkommittens modell till en ny sa
bel innan m/1893 blev fastställd. Till sabeln hör en brun läderbalja 
med två mässingsbeslag. Munbeslaget har bäranordning i form av 
en bygel men det är intressant att notera att baljan dessutom har en 
bärbygel gjord av läder insydd i bakkanten av baljan på ungefär 
samma plats som bärbygeln på den senare fastställda stålbaljan. 
Även denna sabel torde vara en försöksmodell. 

Då första världskriget bröt ut blev det nödvändigt att på kortast 
möjliga tid förse kavalleri förbanden med så enhetliga vapen som 
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Bild II. Sabel av reparationsmodell m/1867-1893. 

möjligt och när sablar m/1893 inte räckte till gjorde man hopsätt
ningar av äldre vapen och nya vapendelar. Härigenom tillkom en sa
bel, som var ett mellanting av 1867 och 1893 års modeller 17 och 
skulle kunna kallas för en reparationsmodell m/1867-1893. Den 
har klinga och fäste enligt m/1867 och kavel och kappa enligt 
m/1893. 

Av ovanstående framgår således att även bland de vanliga man
skapsmodellerna kan man påträffa flera olika varianter. Säkerligen 
finns ytterligare skillnader beroende på olika tillverkare eller av an
dra orsaker. Det är enligt min mening viktigt att söka klarlägga och 
beskriva de olika modeller som kan påträffas och att detta arbete 
görs nu innan alltför lång tid har förflutit. 

Vid de vapenauktioner som anordnas av seriösa auktionsfirmor 
eller auktionsverk skall beskrivningen av vapnen göras betydligt 
noggrannare och tydligare än hittills. Det skall klart framgå vilket 
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vapen som avses. Här syndas det f. n. mycket grovt. Idag står det 
t. ex. i en beskrivning: "Sabel m/1867 med balja". Man har då anled
ning att utgå ifrån att vapnet är av originalmodellen och inte i enlig
het med någon av de andra två varianterna. 

För att lämna korrekta uppgifter bör man alltså ange de årtal då för
ändringar ägt rum för sablar av m/1854, 1864, 1867, 1889 och 1893. 
Detta sker enklast på följande sätt: 

Sabel m/1854 Detta är original modellen med blank balja 
med två koppelringar med 24 cm centrum
avstånd. 

Sabel m/1854-1868 Som föregående men med den nedre släp
remsringen uppflyttad. Med 12 cm centrum
avstånd. 

Sabel m/1854-1908 Som föregående med ändrad baljupphäng
ning och blank balja 15. 

Sabel m/1854-1912 Som föregående men med mattgjord balja. 

Sabel m/1864 Detta är originalmodellen med blank balja 
med två koppelringar. 

Sabel m/1864-1908 Som föregående med ändrad baljupphäng
ning och blank balja. 

Sabel m/1864-1912 Som föregående men med mattgjord balja. 

Sabel m/1867 Detta är originalmodellen med blank balja 
med två koppelringar. 

Sabel m/1867-1908 Som föregående med ändrad baljupphäng
ning och blank balja. 

Sabel m/1867-1912 Som föregående med mattgjord balja. 

Sabel m/1889 Detta är originalmodellen med blank balja. 

Sabel m/1889-1912 Som föregående men med mattgjord balja. 

Sabel m/1893 Detta är originalmodellen med blank balja. 

Sabel m/1893-1912 Som föregående men med mattgjord balja. 

Originalmodellerna med två koppelringar är av naturliga skäl 
mycket sällsynta. Sablarna var regementets egendom och lämnades 
icke ut för civilt bruk. Då bestämmelserna kom att baljorna skulle 
ändras så skedde detta i så gott som samtliga fall. Man kan snarare 
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förundra sig över att det överhuvudtaget finns några sablar kvar 
med originalbalja. Ur värdesynpunkt är således de oförändrade 
sablarna synnerligen eftertraktade och betingar normalt ett pris 
som är minst tre gånger så högt som den senaste och vanligaste 
modellen. 

Sablar med ändrad baljupphängning och blank balja förekom en
dast under en kort tid av 5 år och även dessas förekomst är ovanlig, 
dock ej så sällsynt som originalmodellernas. Ur värdesynpunkt kan 
man betrakta dessa som ungefär dubbelt så dyra som den senaste 
morielIen. 

Det faktum att en sabel med blank balja representerar ett högre 
värde än en sabel med mattgjord balja ger mig anledning att varna 
för förfalskningar på så sätt att man söker ta bort den svarta färgen 
på baljan. Man bör därför vara observant på att baljan icke blivit 
ändrad tillbaka till blankt utförande eller försedd med koppelringar. 

I detta sammanhang vill jag också påpeka att nytillverkning av 
sablar m/1864, m/1867 och m/1893 förekommit. Denna tillverk
ning har skett i Indien och sablarna brukar prånglas ut på auktioner 
över hela landet men har även påträffats i vapenbutiker i London. 
Det finns därför all anledning att se upp vid köp av dessa manskaps
sablar. Kännedom om de olika varianter som kan förekomma är 
därför viktig för att man skall kunna undvika att lägga ut pengar på 
värdelösa förfalskningar. 

För framtiden är säkerligen dagens uppgifter om 1800-talets vapen 
viktiga och det är angeläget att de olika modeller, som är äkta, blir 
beskrivna innan kännedomen om dem faller i glömska. Vapenforsk
ningen av idag får inte bara handla om 1700-tal och äldre tid. Det 
som hänt under 1800-talet är idag historia för alla och inte minst för 
vapensamiare är det värdefullt att kunna undvika de fällor, som 
genom oseriösa personer gillras i form av nytillverkade vapen eller 
s. k. kopior. 
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Noter 

J Go 26 april 1848 nr 290. 

2 Seitz: Faskinkniven, en klassisk reflex, AM XIlI:89. 

3 Seitz: Sidobeväpningen vid Livgardet till häst, AM XIX:65. 

4 Go 3 februari 1827. 


Go 22 augusti 1831. 
6 Go 29 april 1825 nr 232. 
7 Go 22 november 1842.nr 638. 
B Go 3 februari 1847 nr 42 B. 
9 Go 6 mars 1854 nr 126 A. 

JO Go l december 1868 nr 763. 
Go 31 januari 1908 nr 99 C. 

12Go 13 februari 1864 nr 62. 
Il Go 23 december 1867 nr 750. 
14 Go 8 november 1889 nr 1120. 
15 Go 31 december 1912 nr 1479. 
16 Go 20 januari 1893 nr 56. 

Berg: Svenska blankvapen, del 2:83. 

Foton: Mats Brännström, Göteborg. 

19 



