
En man och hans sabel – Carl Hyltén-
Cavallius

Vi skriver den 30 september 1911 – sista dagen som styresman för Carl 
Gustafs stads Kronogevärsfaktori och Bruk  låter sig Carl Hyltén- 
Cavallius ”avkonterfejas” i full ornat. Han har ”tjänt väl” som det brukar
stå i de gamla generalmönstringsrullorma.

Carl Hyltén-Cavallius fick sin första officersfullmakt den 25 augusti 1871 
– löjtnant i maj 1875. Han blir sedermera artilleristabsofficer samt 
utnämns 1890 till styresman för Carl Gustafs Stads Gevärsfaktori. Han 
genomför omläggningen av gevärstillverkningen från gevär M/1867 till 
m/67-89 samt senare till repetergevär m/96. Han kommer att företaga 
upprepade tjänsteresor till många av Europas länder speciellt Tyskland, 
Frankrike, Belgien. 

Men åter till bilden - bilden är ju särskilt speciell därigenom att vi i den 
också ser konstruktören till den sabel som vänsterhanden vilar på dvs. 



sabel m/1889 för artilleriet.

Det som så småningom blev sabel m/1889 för artilleriet skulle ta sin 
rundliga tid och tarva en tidsutdräkt under nära tiotalet år. 1880 
anmodade GFTM cheferna för de tre artilleriregementena Svea,Göta och 
Vendes att genom egna artillerikommittéer uppgöra förslag till modeller 
på sablar. Under åren skulle ett antal modeller komma fram:

Svea artilleriregementes modell

Göta artilleriregementes 2 typer

Vendes (Kapten Holmberg) 

Professor Törngrens 2 typer

Artillerisabel m/Preussen

Överste Breitholtz modell

Kapten Hyltén-Cavallius modell   3 typer

Ytterligare några modeller skulle försökas men efter truppförsök vid 
regementena under 1888 så fastställdes Hyltén-Cavallius modell med rak 
parerstång i GO no: 1120 den 8 november 1889 – och det var väl inte 
dåligt. Bland ”kombattanterna” fanns ju Lars Mauritz Törngren – en 
fäktkonstens ivrare och Lings efterföljare. Törngrens förslag ansågs väl 
tunga samt i någon mån illa avvägda om och förnämliga stötvapen – för 
Törngren var det förstås en ”käftsmäll” – går inte att uttrycka på annat 
vis – för duktig fäktare och fäktteoretiker var han – och bekant med en 
annan fäktdignitet – Gustaf Nyblaeus (en av P.H. Lings personliga 
adepter) vilken han också skulle komma att efterträda såsom G.C.I:s 
föreståndare 1887.
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Claes-Göran Ros
Mer om Hyltén-Cavallius kan läsas i min uppsats - ”Två överstar........” på 
EVHF hemsida.


