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Azok a szerencsés utazók, akik Svédorsz{gba, Stockholmba eljutnak, sz{mos érdekes 

történelmi emléket tekinthetnek meg. Szinte zar{ndokhelynek sz{mit a v{ros 

szívében lévő kikötőben a külön csarnokban {lló Vasa hadihajó. 

 

Vele szemben egy szigeten a kir{lyi palota l{tható, alsó termeiben csod{latos főúri 

fegyverekben és felszerelésekben gyönyörködhetnek a l{togatók. A középkori 

múzeumtól, amely a kir{lyi palota közelében van, indulnak a hajók Waxholmba, a 

stockholmi szigettengert elz{ró erődrendszerhez.  
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Ez utóbbiról az a hír j{rja, hogy Helmuth von Moltke vezérezredes, aki 

mogorvas{g{ról volt híres, életében kétszer mosolygott, egyszer anyósa temetésen, 

m{sodszor amikor a waxholmi erődőr megl{tta. 

 

 A történelmi katonai emlékeket keresők természetesen a Svéd Kir{lyi Garda 

impoz{ns laktany{j{t is szívesen felkeresik.  

 

Kevesen tudj{k viszont, hogy a belv{rosban az európai főv{rosokhoz hasonlóan. egy 

nagy hadimúzeum v{rja az érdeklődőket. A gyűjtemény az 1630-as évektől {llít ki 

fegyvereket. viseleteket, térképeket. A Kir{lyi Hadimúzeumban a haditengerészet 

emlékei csak felbukkannak, mivel a haditengerészetnek ön{lló múzeuma van. A 

múzeum a Syhillc (svéd kir{lyné volt), Riddar (lovag) és az ArtilIeri (tüzérség) utc{k 

tal{lkoz{s{n{l tal{lható.  
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A múzeum főbej{rat{tól nézve  egy kupol{ra esik tekintetünk, de ez nem tartozik a 

múzeumhoz, hanem a h{tul lévő Hedvig Eleonóra templom része.  

A kertbe lépve a tüzérség emlékeit l{thatjuk. Az egym{s mellé helyezett elöltöltős 

{gyúcsövek és néh{ny érdekes {gyú, löveg teszi l{tv{nyoss{ a "tüzérkertet".  

 

A ki{llító termekben a skandin{v hadtörténetet szinte teljes keresztmetszetét 

tanulm{nyozhatjuk. A gyűjtemény a XVII. sz{zadtól mutatja be időrendben a 

haditechnika fejlődését, de l{thatunk néh{ny kor{bbi korból sz{rmazó fegyvert is. A 

tüzér-teremben péld{ul XV. sz{zadi p{ntolt és külön "porkamr{s" {gyúk vezetik be a 

csöves (hagyom{nyos) tüzérség fejlődéstörténetét. (A porkamra kivehető, illetőleg 

visszatehető.) A XV-XVI. sz{zadi t{rgyak között tal{lhatunk teljes p{ncélzatokat, 

korai kézi lőfegyvereket, kardokat.  
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A harmincéves h{ború skandin{v eseményeit külön teremben, rendkívül 

szemléletesen t{rj{k a néző elé. A gyűjtemény igen sok p{ncélt, rúd alakú 

sz{lfegyvereket, ( spontonok, spétumok, pik{k ) mutat. A gazdag metszetek és m{s 

képanyagok jól törik meg a nagy mennyiségű fegyver egyhangús{g{t.  

Sok{ig lehet időzni péld{ul egy német kép előtt, amely Lützen 1635-ös „bomb{z{s{t" 

– m{rmint- {gyúz{s{t - {br{zolja.  

Az 1650-es éveket bemutató résznél l{thatunk egy könnyűlovass{gi sisakot, amely 

teljesen hasonlatos a " Magyar husz{rsisak”-hoz (r{kozott tarkó védővel, az ellenző 

közepén külön csavarral, {llítható orrvédő p{nttal). Ebben a korban kezdett 

kialakulni a svéd lovass{gi {ltal haszn{lt kardtípus, amelynek sz{mos péld{ny{t 

{llított{k ki.  

Fegyverérdekességek és különlegességek is l{thatók. Szinte minden hadsereg 

igényelte a nagy tűzerő biztosít{s{t. Erre fejlesztettek ki Európ{ban az "orgona" 

lövegeket. A svédek is készítettek ilyen fegyvert. Az 1650-es évekből sz{rmazó 

egytus{s, 20 csövű {gyúcsk{t kampóval akasztott{k a mellvédbe. Készült egy 

érdekes, úgynevezett tűzl{ndzsa (pusikan) is, amelyen körkörösen több lépcsőben 

húsz csövet helyeztek el. A skandin{v tüzérek igen kedvelték a mozs{r{gyúkat. A 

múzeumban sok szép péld{ny tekinthető meg. Külön érdekesség, hogy az egyik 

mozs{r kiegészítőjeként l{tható egy vasgolyó melegítő k{lyha (az izzó golyókkal 

gyújtott{k fel a falak mögött lévő fazsindelyes h{zakat).  

 

Az 1670-es évekre XI. K{roly uralkod{sa alatt a svéd hadsereg felvette saj{tos 

arculat{t XI. K{roly hadseregéről ezért kiemelkedően emlékeznek meg. A ki{llít{si 
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teremben felépítettek egy eredeti, tipikus svéd h{zat, melyben élethű figur{k 

tal{lhatók a korra jellemző egyenruh{kban.  

 

A svédek nagy kir{lyuknak tartj{k XII. K{rolyt, így az I 700-as évekből különleges 

gyűjtemény l{tható. XlI. K{rolynak pesti vonatkoz{sú emléke is van. A V{ci utca 

elején lévő iskola fal{n emlékt{bla hirdeti, hogy ott sz{llt meg, amikor 

Törökorsz{gból a katonai fogs{gból megszökött és trónja visszaszerzésére nagy 

iramban (12 nap alatt) fellovagolt Svédorsz{gba.  

  

A kir{ly saj{tos haditechnik{j{t a dragonyosok valósított{k meg. Ezek fegyvereiből 

igen gazdag gyűjteményt l{thatunk. K{roly mozgékony sereget szervezett, ezért 

tüzérségében a könnyű 3-5 fontos t{bori agyukat részesítette előnyben. A csata 

közbeni gyors mozgat{st (tűzir{nyv{lt{st) a cső elején megt{masztott és a tengellyel 

összekötött emberi h{mmal oldottak meg.  
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A múzeum igyekszik a teljességre törekedni, nemcsak a harcoló egységeket mutatja 

be, helyet kapnak a zenészek, ut{szok , népfelkelők stb. viseletei és felszereléseik is.  

Technikatörténetileg külön figyelmet érdemel a Stockholm-Drortingholm palota (a 

kir{ly ny{ri rezidenci{ja) között fel{llított optikai telegr{f.  

Az 1800-as évek elején Európa Napóleon hadművészeti zsenialit{s{val volt 

elfoglalva. A hadimúzeum bizonyítja, hogy XlI. és XlV. K{roly uralkod{s{nak ideje 

alatt a svéd hadsereg magasan a kor színvonal{n {llt. A husz{rs{g ebben az időben 

itt is vir{gzott. A kir{lyi husz{rg{rda 1816-os egyenruh{ja alig különbözik a magyar 

husz{rezredek viseletétől.  

Az 1850- 60-as évekből sz{munkra szokatlan tüzérségi emlékeket l{thatunk. A parti 

védelmet szolg{ló különleges erődlövegek méreteikben, teljesítményeikben is a 

korszak színvonal{t képviselték. A „Helge Palmerantz” 10 csövű 12 milliméteres 

szórólövege méltó vetélyt{rsa lehetett a Gattling típusnak.  

 

Az 1900-as évekre a svéd hadiipar vil{ghírnevet vívott ki mag{nak. Kevés olyan 

ember létezik, aki a Bofors nevet ne hallotta volna. A gy{r jelenleg is üzemel, a 

múzeumban sz{mos korszerű {gyút mutatnak be különböző korokból.  
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A Husquarna a hadsereg motoriz{ciój{ban töltött be úttörő szerepet, katonai sz{llító 

j{rműveket gy{rtott, illetve gy{rt ma is. 

 Svédorsz{g gyakorlatilag mindkét vil{gh{borúból kimaradt. A hadseregét azonban 

mindig vil{gszínvonalat tartotta, a hadiipara kiemelkedő színvonalat képviselt 

minden időben. Ez tette lehetővé, hogy katonai konfliktus esetében az orsz{g 

hatékonyan meg tudja mag{t védeni. A csöves tüzérségben a katonai sz{llító 

j{rművekben, a korszerű tankgy{rt{sban tevékenykedő svéd ipar a kézi fegyverek 

fejlesztésére is nagy gondot fordított. A ki{llít{s utolsó termeiben a mai svéd 

hadsereg felszereléseiből és fegyvereiből kaphatunk ízelítőt. Itt Carl Gustaf kézi 

lőfegyvereket l{thatunk, különleges téli viszonyokhoz alkalmazkodó terepj{rókat, 

igen korszetrű Bofors HSN (h{trasikl{s nélküli) lövegekkel felszerelve.  

   

A turista érdekes ór{kat tölthet a múzeumban, a szakértői ak{r napokat is. 

 (Pannon-Palatinus közlés 2011. febru{r 20.) 

 


