
JAKTDOLK MED BALJOR 
Tillverkad av Tunafors fabriker år 1902 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Dolken har en parerstång som är lika på båda sidor om kavel. 
Kavel har en propp monterad i den övre delen. Proppen har ett hål 
på ca 10 mm som det kan fästas t.ex portope eller rem i.   

Dolk med balja är tillverkad av Tunafors fabriker i början av 1900-talet. 
Dolkens ursprung är den svenska knivbajonetten m/1896. Dolkarna med 
baljor är brunerade eller förnicklade.   

 

 

 

 
Proppen. (den högra bilden) 
Syftet var tvåfaldigt, skydda det ihåliga fästet mot smuts, och att fungera som 
portopehållare. Proppen är fastsatt med 2 stycken nitar, hålet i proppen är 10 
millimeter. Dolken med pipring (bilden till vänster) har ej någon fördjupning 
(för gevärspipan) i fästets övre del som förebilden bajonetten m/1896 har.  



 

Brunerad dolk med brunerad balja och propp med parerstång på båda sidor 
om Kavel. Baljans fäste är avlångt. 

 

 

Förnicklad dolk med förnicklad balja med propp och parerstång på båda 
sidor om kavel. Baljans fäste är avlångt. 

 

Brungjord dolk och balja. Baljan har en knapp för fäste i bärlädret  



 

 
Förnicklad dolk och balja. 
Den här varianten av dolken är ovanligare än de andra. Kavel saknar proppen 
med portopefäste och har pipring på samma sätt som bajonetten.  
Baljan har en knapp för fäste i bärlädret. 

Pris på Jaktdolkar med Baljor från Tunafors Fabriker 1903 
 
Förnicklad Jaktdolk med pipring och balja      4.75 kronor 
Brungiord  Jaktdolk med balja (balja med knapp) 4.50 kronor 
Förnicklad Jaktdolk med balja (balja med avlångt fäste) 5.10 kronor 
Brungjord Jaktdolk med balja (balja med avlångt fäste)  4.60 kronor   

Fakta: 
Klinglängd 212 mm 
Klingbredd 25   mm 
Totallängd 342 mm 
Totallängd med balja  360 mm 
Kavel diameter 25   mm 
Parerskyddet bredd 75   mm 
Dolken vikt ca 285 gram 
Dolken vikt med balja ca 385 gram 
Antalet som tillverkades är okänt.  
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