KARBIN m/1894 FLOTTAN MED MODIFIERAD SABELBAJONETT m/1867
Artikel från Eskilstuna Vapen Historiska Förening
År 1906 började det diskuteras att förse karbin m/1894 med bajonett. Det dröjde
till 20 november 1907 innan det beställdes 400 karbiner m/1894 med modifierad
sabelbajonett m/1867. Karbinen skulle förses med ett bajonettfäste på pipan och
behövde skottställas på nytt. Varvchefen vid flottans station i Stockholm fick
uppdraget och rapporterade den 28 mars 1913 att arbetet var slutfört.
Karbin m/1894 Flottan ägs av Eskilstuna Stadsmuseum och sabelbajonetten är i
privat ägo. Bilder och text har skrivits och fotograferats av Roland Gustafsson.

Karbin m/1894 Flottan, modifierad sabelbajonett m/1867, bärläder och balja
Ägare karbinen: Eskilstuna Stadsmuseum EM 82695
Sabelbajonetten i privat ägo

Karbinens höger sida med
sabelbajonett

Karbinens vänster sida med
sabelbajonett

Karbinen sedd från
ovansida med
sabelbajonett

Karbinen modifierades genom att ett bajonettfäste monterades på pipan med
bajonettklacken till höger. I främre bandet frästes det spår för styrning av bajonetten.
Sabelbajonett m/1867 modifierades genom att byta ut parerstången av mässing till
parerstång av stål.

Den modifierade sabelbajonetten benäms ibland som sabelbajonett m/67-94-14

På parerstångens vänstra sida syns klacken, på karbinens pipring det urfrästa spåret i
främre bandet på karbinen. Se pilen på bilden.
Detalj på bilden: Bajonettfästet på pipan med bajonettklacken på höger sida.

Källor:
Eskilstuna Stadsmuseum
Per Holmbäck
www.holmback.se
Text och bild:
Roland Gustafsson
www.evhf.se

Karbin m/1894 Flottan
Tillverkare: CarlGustafs Stads
Gevärsfaktori
Kaliber: 6,5x55
Längd: 945mm
Piplängd: 450 mm
Bredd: 85mm
Höjd: 110 mm
Vikt: 3,4 kg

Sabelbajonettn m/1867 modifierad för
karbin m/1894 Flottan
Tillverkare: Eskilstuna Jernmanufaktur
Aktiebolag
Total längd: 630 mm
Kling längd: 500 mm
Pipring: 15,5 mm
Vikt: 0,7 kg
Vikt med bärläder och balja: 0,94 kg
Märkt: F.T (besiktings officer Fredrik
Gillis Treffenberg)

Karbin m/1894 Flottan med appterad modifierad sabelbajonett m/1867
Längd: Karbin med sabelbajonett 1450 mm
Vikt: Karbin med sabelbajonett 4,1 kg
Artikeln hade jag ej kunnat få till utan stor hjälp och kunskap av Eskilstuna
Stadsmuseum, Per Holmbäck, Claes-Göran Ros och Ulf Svensson. Karbin m/1894
Flottan är hämtade från Axel Ekfeldt anteckningar, uppgifterna om sabelbajonett från
Per Holmbäck hemsida: Bayonets of Scandinaivia.

Texter och bilder i artikeln kan revideras efter hand på grund av att nya uppgifter om karbinen och sabelbajonetten
kommer fram.

