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(Utdrag ur protokoll) 

l. Valdes till föredragande för 1966 i vetenskapsgrenen artilleri 
och handvapen ledamoten Larsander med ledamoten af Petersens 
som suppleant. 

2. Fastställdes föl j ande arbetsordning för 1966: 
Högtidssammanträde i Karlskrona tisdagen den 15 november. 
Ordinarie sammanträden i Karlskrona 

onsdagarna den 12 januari, 2 februari, 2 mars, 6 april, 12 oktober, 
2 november och 7 december. 

Extra sammanträde i Stockholm 
onsdagen den 9 februari. 

3. Valdes till revisorer för revidering av 1965 års räkenskaper 
ledamöterna Skånberg och N er pin med ledamoten Tornerhjelm som 
suppleant. 

4. Föredrog ledamoten S B Nilsson utdrag ur sin årsberättelse i 
artilleri och handvapen betitlad "Eldledningsmaterielens utveckling 
1955-1965". 

Karlskrona den 12 januari 1966. 

ROLF NERPIN 
Tjf sekreterare. 
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lEDAMOTEN 
LENNART LINDGREN 

Försvarshögskoleutbildning 
i skilda länder- en jämförelse 

I en artikel i januarinumret detta år har jag under rubriken "To
talförsvarets högskola - utbildning på hög och högsta nivå" försökt 
lämna en ingående redogörelse för den svenska försvarshögskolans 
historik, verksamhet, organisation m m. I artikeln konstateras bl a 
att totalförsvaret i Sverige i dag är en väl utbyggd organisation, fast 
förankrad i såväl den statliga som den kommunala förvaltningen 
med en allmänt erkänd status i nära nog hela vårt samhälle. 

En icke oväsentlig roll under de senaste 15 åren i uppbyggnaden 
av detta totalförsvar har onekligen spelats av den svenska försvars
högskolan, där nu totalt mer än l 300 högre militära och civila 
befattningshavare genomgått olika kurser. Att totalförsvaret och 
försvarshögskolan även är internationellt kända och erkända fram
går bl a av de många studiedelegationer från skilda länder, som 
årligen besöker vårt land i avsikt att närmare studera, hur 
Sverige byggt upp dessa organisationer. En betydande del av dessa 
delegationer utgöres av kurser eller delar av kurser från andra 
länders försvarshögskolor. 

Vi kan också glädja oss åt att den svenska totalförsvarsutbild-
ningen och därmed organisationen och verksamheten vid vår för
svarshögskola delvis fått tjäna som förebild åt några under senare 
år uppbyggda utländska försvarshögskolor och deras kursverk-
samhet. 

Det synes med anledning härav kunna vara av ett visst intresse 
att här något närmare söka redovisa uppbyggnaden i stort av skilda 
länders utbildning i vad avser totalförsvar. En sådan jämförelse kan 
ge vissa intressanta aspekter på vår egen totalförsvarsutbildning och 
därmed också utgöra grund för vissa synpunkter på kommande ut
veckling av den svenska försvarshögskolan och annan utbildning på 
hög och högsta nivå. 
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I de p& sid. 81-86 efterföljande tabl&erna har sammanställts på den 
s~enska f.?rsvarshögskolan idag tillgängliga uppgifter om utländska 
f~.rsvarsh?goskolor eller motsvarande utbildningsanstalter på hög och 
hogsta mva avseende totalförsvars- eller därmed jämförlig verk
samhet. 

TABLÅ 

över högskolor särskilt avsedda för studier i totalförsvarsfrågor 

l 
Sverige 

l 
Danmark 

l 
Canada l Finland 

l 
Frankrike 

Benämning 
l l l l 

Kungl Tatalför- National Totallisen l nstitut des 
Försvars- svarskurs Defense maanpoulus- Ha u tes ~tu des 
högskolan (Administra- College tuksenkursi de Defence 
(FHS) tivt knuten (N DC) ( = Totalför- Notianale 

till Forsvars- l svarskurs) (IHEDN) 
akademiet) 

Förlägg-
l l l 

Stockholm Forsvars- Fort Krigshögsko- Paris (VII :e) 
ningsort akademiet Frontenace, lan Place Joffre 

Köpenhamn Kingsto n, Helsingfors (~cole Mili-
Ontario (Vissa kur- ta i re) 

ser även i 
landsorten) 

Högskolan Hösten 1951 Våren 1965 Januari 1948 April 1961 Våren 1948 
startade (Första för- (Första för- (Organiserad 

sökskurs; söks kurs) 1947) 
f o m 1952 or-
dinarie kurser) 

Chef Generalsper- Chefen för Generalsper- Oversie (knu-
l 

Hög militär 
san (motsv) Forsvarse ko- son (motsv) ten till krigs- eller civil 
växlande mel- demiet växlande mel- högskolan) chef, med 
lan försvars- lan försvars- stf av mat-
grenarna eller grenarna i satt slag. 
civil chef. treårsper i o- Nu general 
F n konter- der från flygvap-
amiral net med en 

l l 
finansinsp 
som stf 

lärare m fl En regoff per En repr för lä rare i van· En regoff studierektor. 
försvarsgren; varje för- lig mening för varje Fyra off och 
tre heltids- svarsgren, en saknas. Tre försvarsgren. sex civila 
tjänslg civi- lärare för regoff. - en Civila före- tjänstemän 
la lärare civil bered- ur vardera läsare från leder under-
(f o m 1/7 skap försvarsgre- förvaltning visningen 
1966) nen- en och admini-

tjänsteman stration m m 
från UD fun· 
g eror som 
problemställ· 
lare och råd-
givare till 
eleverna 
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l 
Sverige l 

Danmark 
l 

Canada 
l 

Finland 
l 

Frankrike 

Högskolans Underställd Under chefen Under Joint Under kom- Underställd 

lydnads- överbefäl- för forsvars- Chiels of mendören för generalsek-

ställning havaren akademiel Stafl försvars mak- rateraren 
Commitlee ten för försvaret 

l 
Förenta Sta!erna 

l 
Israel 

l 
NATO 

l 
Neder-
länderna 

Benämning National War Industri al National NATO Delen- Defence- Stu-
College College of Defence se College d i e-Centrum 
(N WC) the Armed College (NADEFCOL) (DFC) 

Forces 

Kurser- l Allmänna kur- Två veckor 10-11 mån 3-4 veckor Ordinarie 

nos ser (2/år): (fö rsöks- början per kurs, kurser 8 mån . 

längd kompendie- kurs) september 2-3 kurser l nformations-
per år konferenser i 

skede lO ve c- landsorten 
kor; vid hög- 2 ggr/år om 
skolan 10 vec-
kor; studie- 3-4 veckor 

Förl ägg- Fort Lesley, Fort Lesley, Jerusalem Paris Haag 
ningsort Mc Nair, Mc Nair, (Lokaler i 

Washington Washington Ecole Mili-
D. c. D. C. faire) 

Högskolan l Hösten 1946 September l Oktober 1963 l Hösten 1951 l Hästen 1951 
startade 1946 

resa 10 dagar. 
Chefskurs 
(l /år): inter-
notkurs l ve c-
ko. Komple!-
teringskurser 
(planeras l 
per år): 

l l vecka l 
l l 

30-40, varav 60-70 Antal Drygt 35 per 24 deltagare, 16-17 militär-
del- kurs, varav militära och rer och ca 12 2/3 civila "auditeurs" 

tagare huvuddelen civila civila kurs- 1/3 högre mi-

civila deltagare; Jitärer, 1/3 
översles grad civil a stats-
(mo!sv) eller tjm (byråche-
högre ler o d) 

l l 1/3 övriga 

Mål- All belysa All oriente- At! belysa och Utbildning i Alt ge kvali-

sälini ng och undervisa ra om det ge eleverna al! trygga lic e rad civil 

l 
i totalförsva- totala kr i- förståelse för nationens och mil per-
rets samver- gels kara k- kollektiv s ä- existens un- sona! utbild-
kansfrågor tär samt om kerhe! och der alla om- ning i al! 

tota Jförsva- landets ständigheter verka vid 
rels struk- färsvar krigstillstånd 

l l 
tur och ar-

l l 
eller förbe-

belsformer rede l ser 
därav 

Arbets- Kompendie- Föredrag och l Eleverna åhör Föreläsning- Föreläsningar 
former skede 10 vec- grupparbete, föreläsningar ar med dis- med diskussio-

kor ; föreläs- översikter, och läser lit- kussioner, ner, grupp-
ningar, krigs- plena, in- l te retur. Dis- krigsspel, arbeten, 
spel, diskus- lagda fråge- kussioner, se- grupparbe- krigsspel, 
sicner, grupp- stunder minarier, upp- ten, studie- studiebesök, 
arbete, studie- satser. studie- besök studieresor . 

l 
besök 10 vec-

l 
resor 6-8 

l 
Regionala in-

kor; studie- veckor formations -
resa lV2 vecka konferenser 

Chef Generallöjt- Generallöjt- Oversie Generalsper- Generalsper-
non! eller : non! eller son (mo!sv) på son (m otsv) 
viceamiral vice amiral två år från aktiv eller i 
växelvis på Frankrike, reserven. Nu 
tre år Storbri!annien, pensionerad 

USA m fl sta- amiral 
ter 

Lärare 4 generals- 2 generals- Militära lära- l Tre brigad- Två regofl el-
m fl (amira ls-) (amirals-) re av överstes generaler ler högre ur 

personer, personer, och öve rste- (molsv) från de andra för-
l ambassadör) ca 25 över- löjtnants grad, tre försvars- svarsgrenar 
17 överstar/ star (motsv), civila lärare, grenarna och än chefens; en 

kommendö-; 10 civila vilka förestår en civil. Där- högre tjänste 
re r, doktorer departement utöver 10 mili- man ur utrdep 

6 regofl, : (m otsv) eller är av- tära och 2 ci- och finans-
6 akademiker,: delningschefer vila (överstes de p; en rep r 
ca 30 civila i rang) lärare ur arbe!sgi-
tjänstemän som lagas varorgan 

från sex 
NATO-länder 
på 2 år. 
Stort antal 
"deputies" 

Högskolans Underställd Underställd Underställd l Underställd 
lyd nos- Joint Chiels Joint Chiels standing försvarsmini~ 
ställning of Slaf! of Staff Group i Wash- s tern. Over 

in g ton skolan finns 

l 
ett Cura!orium 
med Prins 
Bernhard som 
ordf 

Kursernas 10 månader 10 månader Oktober-juni, 6 månader; 2 kurser om 2 
längd föregånget av specialkurs a 3 mån; 2 

tre månaders 5 dagar kurser om tre 
individuellt veckor; 4 
studium av konferenser 
given fack- om två da-
litteratur g ar 

Antal del - Ca 135; 1/4 Ca 180 med Ca 25 delta- 55-60 deltaga- Regoff (mols v) 
laga re från armen, motsv för- gare, 1/3 mili - re per kurs; högre civila 

1/4 från delning som tärer, 2/3 ci- 25% av ele- deltagare. 
flottan , 1/4 NWC vila ve rna är ci- På de långa 
från flyget vila kurserna max 
och 1/4 från 27; 1/3 mi-
den civila litärer 
administra-
tio n en 
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l 
Förenta Staterna 

l 
Israel 

l 
NATO 

l 
Må Isätt- Utbildning Utbildning Skärskåda Ge hjälp att 
ni ng genom stu- genom st u- händelser i lösa NATO-

dium av stat- di u m av det civila Ii- staternas mi-
liga funktio- stotliga vet som kon litäro frågor 
ner samt olika funktioner ha mil aspek-
faktorer av samt olika ter; orientera 
vikt för lon- faktorer av om judiska 
dets säkerhet vikt för lan- problem, sär-

dels säkerhet skilt förhål -
med tyngd- landet till 
punkt på eko- arabvärlden 
nomiska och 
industriella 
problem 

Arbets- Föreläsning- Föreläsning- Förelösningar, Föreläsningar, 
former ar och dis- ar med dis- gruppdiskus- diskussioner, 

kussioner : kussioner. sicner över grupparbete, 
(högst 1-2 per j Gruppstudier. praktiska pro- 2 stora st u-
dag) . Grupp- Hemarbeten . blem . Den dieresor. Obi 
studier. Ett studieresor. rent militära språkunder-
större hemar- Särskilda utbildningen visning 
bete. studie- resekurser skötes av 
resor . om 14 dgr an- "Command 

ordnos även ond Stoff 
av högskolan School" 

l 
Norge 

l 
Savjet 

l 
Stor- l Sydkorea 

l 
Väst-

britonnien tysklan d 

Ben ä m- Forsvarets - lmperiol National Lehrgruppe 
ni ng h"gskole Delen c e Defence fur Landes-

(FHS) College College verteidi-
(ID C) gung ingå-

ende i 
Fiihrungs-
akademi e 
der Bundes· 
we hr 

Förlägg- Oslo, Troligen London, Susa h Fuhrungs-
ningsort Akershus vid Gene- Belgrave Seoul okadern ie 

testning ralstabs- square Blan kenese 
akademien Hamburg, 

Högskolan Organise- - 1927 Oktober 1961 
startade rad 1949. 1956 

Första kurs 
dock hästen 
1955 p g a 
svårigheter 
rekrytera 
kursdel t 

84 

Neder-
länderna 

Att belysa 
landets för-
svar, dess roll 
inom NATO 
samt att följa 
utvecklingen 
inom den mo-
de rna krig-
färingen 

Under fm fä-
reläsningor 
med diskussio-
ner. På e m 
grupparbete 
(lärarledda 
grp om 6 del-
tagare) . Stu-
die besök. 
studieresa 

l 
Os terrike 

Landes-
verteidi-
g ungs-
seminar 
(Totalfär-
svars kurs) 
förlagd 
till 
Stabsaka-
dernie 

Stabsaka-
demie, 
Wien 

November 
1965 

p 

Chef 

Lärare 
m fl 

Högsko
lans lyd
nads -
ställning 

Kursernas 
längd 

Antal 
del
tagare 

Norge 

General- -
major 
(motsv), be
nämnd "di
rektör "(f n 
ur armen) 

En regoff -
per för
svarsgren, 
en civil hu
vudlärare 
(f n ur UD), 
en heltids-
tig bitr. 
militär 
lärare 

Underställd -
chefen för 
försvars
staben 

Normalkurs : -
omkr 30 
veckor; 
chefskurs 
samt 
repkurs: 
3-5 dagar 

Sovjet 

Normalkurs: 
18-20 varav 
5-6 civila. 
Chefskurs : 
30-40 högre 
chefer inom 
totalför
svaret. 

Tro l 
blott 
militä
rer 

Rep kurs : 
30-40 stabs
off 

l Stor- l 
britannien 

Generals
person 
(motsv), 
växlande 
för varje år 
mellan för
svarsgre
norna (The 
Common
dant) 

Senior di
recting stoff 
(l hög alf 
från varje 
försvars
gren + l 
repr för 
Foreign 
Office), Ju
nior direc
ting stoff 
(l regaff 
från varje 
försvars
gren + 
civil) 

Underställd 
Chiels of 
stoff 
Committee 

12 mån 

Syd
korea 

General
löjtnant 

Under
ställd 
Joint 
Chiels of 
Staff 

10 mån 

Ca 65, var- -
av 12 civila 
(motsv bch), 
10+ 10+ 10 
regoff samt 
19 från 
Common
wealth och 
4 från USA 

l 
Väst

tyskland 

Chefen för 
Fuhrungs
akademie. 
En överste 
chef lär 
Lehrgruppe 
Landesver
teidigung 

1963 3 off 
tillhörande 
Lehrgruppe 
Landesver
teidigung 

Fiihrungs
akademie 
direkt un
der fär
svarsmin. 
Lehrgruppe 
landesver
teidigung 
under en 
lednings
kommille 

Ca 4 vec
kor, en å 
två kurser 
per år 

30-40, 2/3 
off, 1/3 
civila 
tjänstemän 
(tendens 
mot ökat 
antal civi
la delta
gare) 

Osterrike 

Komman
dant der 
stabsaka
dernie 
(f o m 1966 
general
major) 

En överste
löjtnant 
huvudan
svarig för 
tatalför
svorskur
serna. 
Fasta lä
rarna vid 
stabsaka
dernie 

stabs
okadernie 
direkt 
under för
svarsmin. 

5 dagar 
(internat
förlägg 
ning) . Hös
ten -65 
3 kurser, 
våren -66 
3 a 4 kur
ser. 
1965/66 en
dast för
söksverk
samhet 

30-40, varav 
80% civila. 
Nivå unge
fär som i 
Sverige 
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l 
Norge 

l 
Sovjet 

l 
Stor- l Sydkorea 

l 
Väst-

l 
Osterrike britannien tys kl and 

Mål sätt- Att ge ut- - Att ledo Att studera Orientera Oriente-
ni ng bildning för studier av problem om total- ring om 

ledande olika pro- kring n a- försvors- total för-
poster inom b lem i sam- tianens s ä- frågor svarets 
tota Iför- band med kerhet. sam-
svaret imperiets Att förbe- verkans-

försvar reda utval - problem 
da högre 
officerare 
för kvali-
ficerad 
stabstjänst 
avseende 

;;. .. -.. ~ . total för-
svarspi a-
neri ng 

Arbets- Föreläs- Föreläs- Föreläs- Föredrag, Föreläs-
former ningar, de- ni ng ar, åt- ningar, diskussio- ningar, 

monstra- följda av gruppstu- ner, själv- krigsspel, 
tioner, gruppvis dier, dis- studier, grupp-
gruppar- utarbetade kussioner krigsspel, arbete 
bete (6-7/ uppsatser studieresa, 
grp), diskus- över in- omfattande 
sioner, trycken. fyra dagar, 
krigsspel, studiebesök till NATO 
studieresor och studie- Defence 
c:a 7 veckor resor College 

Winston Churchill - upphovsman till försvarshögskoleiden 

Som framgår av tablån, var det endast i Storbritannien som en 
försvarshögsko la, "I mperial Defence College" (ID C), inrättades före 
andra världskriget. Man insåg inom samväldet redan tidigt behovet 
av en större förståelse mellan de civila och militära delarna av im
periets styrande organ. Historieskrivningen kring denna världens 
äldsta försvarshögskola har onekligen sitt intresse. Det följande är en 
översättning av en starkt koncentrerad redogörelse hämtad ur IDC 
egna handlingar: 

"Redan kort tid efter stilleståndet 1918 påbörjades diskussioner 
angående möjligheterna att förbättra metodiken i vad avsåg den 
högre ledningen av imperiets totala försvarsansträngningar. Det stod 
redan nu klart att det i framtiden skulle föreligga ett starkt behov 
av ett integrerat stabsorgan av ett slag, som icke tidigare funnits. 
Dess personal skulle vara tränad för och utbildad i att samordna 
planer och verksamhet inom de tre försvarsgrenarna och att knyta 
an denna planläggning m m till de icke militära resurser, som fanns 

86 

tillgängliga för att stödja försvaret. Den första officiella aktiva åt
gärden i detta hänseende vidtogs 1922. En regeringskommitte under 
ordförandeskap av Mr Winston Churchill - då i kolonialministeriet 
- föreslog regeringen inträttande av en särskild kommitte med upp
gift att dra upp riktlinjerna för en integrerad försvarsgrenshögskola, 
vid vilken högre, omsorgsfullt utvalda officerare och icke militära 
statstjänstemän från hela samväldet gemensamt skulle studera alla de 
problem, som inbegreps i den högre ledningen för det brittiska sam
väldets försvar. Förslaget godkändes och en utredningsgrupp bilda
des under ledning av Mr E. F. Wood, senare mera känd som Lord 
Halifax, vicekung av Indien samt krigs- och utrikesminister under 
1930-talet. Denne framlade ett utredningsförslag utmynnande i en 
rekommendation att en imperiets försvarshögskola skulle inrättas 
efter i princip de linjer som Churchill ursprungligen skisserat. 
Emellertid kunde inte omedelbart försvarsgrenscheferna, till vilka 
ärendet remitterades för detaljutformning, helt enas i alla hänseen
den och ärendet fick t v vila. Några år senare, i mars 1926, togs det 
på nytt upp och fick då ett helhjärtat stöd av försvarsgrenscheferna, 
varefter detaljförslaget godkändes av regeringen." 

"lmperial Defence College" påbörjade sålunda sin verksamhet 
1927 och kursverksamheten pågick till 1939, men fick då inställas 
till följd av krigsutbrottet. 

Erfarenheterna från andra världskriget bekräftade emellertid i 
hög grad behovet av en högskola för utbildning av såväl militära 
som civila tjänstemän på högsta nivå och redan 1946 öppnades IDC 
åter. Alltsedan dess har helårskurser om cirka 60-70 högre militära 
och civila befattningshavare från The Commonwealth och även 
från USA utexaminerats från högskolan. 

Att Storbritannien vid andra världskrigets utbrott hade utbildat 
flera hundra framstående officerare och civila tjänstemän kring 
problemställningarna om imperiets försvar var onekligen en trumf 
på hand. Man kan naturligtvis mot denna bakgrund kanske något 
förvåna sig över att imperiet trots detta stod ganska oförberett po
litiskt och militärt, när Hitler 1939 slog till. Inom IDC hade man 
synbarligen icke kunnat i erforderlig grad analysera och klar
lägga bristerna i den av Mr Chamberlain och Lord Halifax 
hårt drivna tysk-brittiska samförståndspolitiken under slutet 
av 1930-talet. Men värdet av IDC utbildningsverksamhet kan 
kanske spåras i många andra hänseenden. Brittiska folket under led-
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ning av uutlatlvtagaren till IDC, Winston Churchill, stod så
lunda enigt och med en motståndsvilja och en total försvarskraft, 
som möjliggjorde ett överlevande av de oerhörda prövningarna 
under bl a "blitzens" dagar. Här fanns ett uppbyggt "totalförsvar", 
där säkert IDC spelat en väsentlig roll. Att man inom Storbritan
nien icke stod främmande för en långt driven integrerad verksamhet 
i många hänseenden bevisas även av att det var här, som man som 
första land i större skala påbörjade commandoutbildning med helt 
integrerade ledningsorgan och förband. K ven i detta hänseende hade 
nog IDC verksamt bidragit till förståelsen olika försvarsgrenar 
emellan. 

Försvarshögskolor i USA och NATO allmänt förekommande 

Historiken kring uppbyggnaden av det amerikanska "National 
W ar College" (NWC) återfinns i kommendörkapten Rydströms 
artikel i TiS aprilnummer 1965. Det kan synas egendomligt att i 
USA icke förrän 1946 en samordnad utbildning på högsta militär 
och civil nivå kunde åstadkommas. En förklaring härtill kan kanske 
delvis vara den brist i samordningen försvarsgrenarna emellan, som 
rådde före andra världskrigets utbrott. Kriget kom därvidlag som 
ett kraftigt påtryckningsmedel. De numera helt integrerade högsta 
utbildningsanstalterna i USA får nog därför delvis ses som ett direkt 
resultat av erfarenheterna från andra världskriget. 

Att USA stod sämre berett än Storbritannien 1939, när det gällde 
samordningen av hela samhällets försvarsansträngningar är nog 
klart. Den respit på två år, som gavs innan USA inträdde i kriget, 
möjliggjorde självfallet att vissa av dessa brister kunde täckas, men 
man erinrar sig likväl osökt de kraftiga bakslag, som inledningsvis 
drabbade amerikanarna bl a i Stilla havsområdet. Kanske hade en 
tidigt igångsatt integrerad utbildning på hög nivå med högre militä
rer från alla försvarsgrenar och politiker kunnat förhindra vissa av 
dessa felsteg. USA satsar numera med ledning av krigserfaren
heterna intensivt på integrerad högre försvarsutbildning. Detta 
framgår bl a av det stora antal högskolor, som bildats efter 2. 
världskriget: "Armed Forces Staff College" (1946); "lnter Ameri
can Defence College" (1962); "National W ar College (1946) 
och "Industrical College of the Arrned Forces" (1948) utgör 
några exempel. Vid samtliga bedrivs totalförsvarsutbildning, dock 
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med koncentration till och helt integrerat med den icke militära sek
torn i "National War College" och "Industrial College of the Arrned 
Forces". 

NATO föddes 1949 men dessförinnan, också som en följd av 
krigserfarenheterna, hade i några av de blivande stora NATO
länderna igångsatts totalförsvarsutbildning på hög nivå. Sålunda 
inrättades försvarshögskolor såväl i Canada - "National Defence 
College" - som i Frankrike - "Institut des Hautes Etudes de 
Defence Nationale" (IHEDN) redan 1948, medan däremot NATO:s 
egen "NATO Defence College" tillkom först 1951, samma år som 
den svenska försvarshögskolan började sin första försökskurs. Under 
början av 50-talet följde flera NATO-stater exemplet, men sedan 
kom en cirka 1 0-årig paus. 

Nu under 1960-talets första hälft har ett flertal försvarshögskole
kurser eller motsvarande försöksverksamhet satts igång och glädjan
de nog har härvidlag den svenska försvarshögskolan i ett par fall 
fått gälla som förebild. 

Det kan, sett mot ovanstående bakgrund, kanske vara av intresse 
att erinra om att det första officiellt nedtecknade förslaget om den 
"Svenska Försvarshögskolan" (FHS) redan 1942 kunde läsas i över
befälhavarens yttrande över 1941 års försvarsutredning. Men liksom 
i så många andra stater kunde naturligt nog icke tanken förverkligas 
förrän efter krigets slut. Då, när krigserfarenheterna kunnat utkristal
liseras - i Sverige erfarenheterna av den hela folket berörande neu
tralitetsvakten, kriskommissionernas verksamhet, erfarenheter av teo
retiska spel och utredningar - var tiden inne att påbörja verksam
heten. Till följd av upprepade förhalningar kunde verksamheten vid 
"Försvarshögskolan" ta sin början först 1951. 

Vi fick förmånen att stå utanför kriget. Vi kunde under de många 
beredskapsåren i relativt lugn börja bygga upp ett totalt försvar, 
men vi hade inga, som var utbildade för denna uppgift. Hade Mr 
Churchill's ide slagit igenom i Sverige innan andra världskrigets ut
brott hade kanske några totalförsvarsmiljoner inbesparats 1939-
1945. 

En uppbromsande faktor i samband med tillskapandet av dessa 
försvarshögskolekurser synes tidvis har varit svårigheten att till de 
första kurserna erhålla kvalificerad lärar- och föreläsarpersonal, 
men även i viss mån kvalificerade kursdeltagare. En viss skepsis 
har som regel funnits med hänsyn till kursernas ofta stora längd. Så 
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snart högskolorna på allvar kommit igång med sin verksamhet synes 
emellertid detta icke fortsättningsvis inneburit några problem, såvitt 
framgår av nu föreliggande redogörelser för de skilda skolorna. 

Militär försvarshögskoleledning dominerar 

Totalförsvaret, vare sig detta som i Sverige är uppbyggt på rent 
nationell basis eller som ett imperieförsvar eller kanske som ett 
NATO-alliansförsvar, berör alla samhällsaspekter såväl i fråga om 
fredsförberedelser som verksamhet under krig. Det är emellertid på
tagligt hur genomgående de ovan redovisade högskolorna på ett eller 
annat sätt knutits till det militära försvaret. Försvarshögskolechefer
na är som regel direkt underställda överbefälhavaren, joint chiefs 
of staff, eller försvarsministern i respektive land. I konsekvens här
med har också som regel skolorna ställts under ledning av militär 
chef, i vissa fall alternativt militär-civil chef i likhet med nu före
liggande förslag för svenska försvarshögsko lan. Huvudorsaken här
till får ses mot den bakgrunden, att det liksom i Sverige i de flesta 
regeringar åligger försvarsministern att svara för samordningen av 
totalförsvarsansträngningarna. Att det militära skeendet och den 
militära händelseutvecklingen, när det gäller ett lands totala för
svarsproblem, styr denna verksamhet är ytterligare en faktor, som 
talar för totalförsvarets militära anknytning. 

I Sverige har diskuterats frågan om tillsättande redan i fred av en 
särskild samordningsminister för totalförsvaret. Denna fråga har 
också tidvis aktualiserats i Västtyskland. Såvitt bekant har emeller
tid icke i något land hitintills en sådan särskild ministerpost inrättats 
i befintliga fredskabinett. En framtida utveckling mot inrättande av 
en totalförsvarsminister kan måhända på nytt aktualisera frågan om 
totalförsvarsutbildningens ledning. A ven om så blir fallet kvarstår 
dock det faktum att det rent administrativt och organisatoriskt har 
stora fördelar att knyta försvarshögskoleutbildningen till den väl 
inarbetade militära organisationsapparaten med alla de resurser för 
utbildning, resor m m som står till förfogande. Detta synes också helt 
bestyrkas av internationella jämförelser, där icke i något fall för
svarshögskolan kunnat konstateras ha en helt civil status. 

Långa eller korta kurser? Studieresor viktiga. 

I Sverige har då och då höjts röster med krav på en nedskärning 
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av den nuvarande kurslängden om tv~ och en halv minad samt ert 
och en halv veckas studieresa, i första hand då motiverat av svårig
heten för aktuella kursdeltagare att frigöra sig från ordinarie verk
samhet under så lång tid. Det kan därvid vara av intresse att kon
statera hur i flertalet länder kurslängden varierar från fem till tolv 
månader. Utöver i Sverige och i Finland är det sålunda endast i de 
länder, där ännu icke någon egentlig högskola etablerats utan endast 
orienteringskurser anordnas, som kurser av mindre längd än tre må
nader förekommer. 

Det bör i detta sammanhang framhållas, att ett flertal högskolor 
ägnar en avsevärd tid för studieresor till och studier i främmande 
länder, som framgår av dessa exempel: 

Canada: C:a 6 veckors studieresa i USA och Sydamerika samt till 
Europa, Afrika och Asien. Särskilt besök vid FN i New York. Flera 
besök i Sverige avlagda. 

Frankrike: C:a 3 veckors resa till olika länder. Besök i Sverige 
bl a 1965. 

USA: C:a 3-4 veckors resor med grupper fördelade till besök 
i alternativt Fjärran Ostern, Mellersta Ostern, Afrika, Europa, La
tinamerika. Årligen återkommande besök i Sverige av grupp ur 
"Industrial College of the Armed Forces". 

NATO Defence College: 5-7 veckors studieresor till bl a samtliga 
NATO-länder. Sverige har besökts. 

Norge: Fyra studieresor om sammanlagt 7 veckor; en till NATO
huvudstäderna, en till Danmark-Sverige-Finland, en till Tröndelag 
och Nordkalotten och en till Vestlandet. 

Storbritannien: Två resor om vardera c:a l vecka inom landet 
samt en c:a 3 veckors resa till Commonwealth, USA m fl länder. 
IDC besökte Sverige bl a 1965. 

Kurslängd och omfattning av reseverksamheten vid högskolorna 
är helt naturligt beroende av målsättningen för utbildningen. Den 
större tyngd på de internationella problemen, som stormakterna och 
de hårt alliansbundna staterna delvis måste lägga, återspeglas i 
särskilt hög grad i reseverksamheten. På motsvarande sätt skulle för 
Sveriges del en ökad vikt vid studier på platsen för totalförsvarsan
strängningarna regionalt och lokalt förvisso kunna diskuteras. En 
utökad reseverksamhet inom landet, t ex under pågående lO-veckors-
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kurs, samt ett mera vidgat utbyte varje &r med Danmark-Norge
Finland är en utveckling som icke bör stå främmande för försvars
högskolans ledning. Värdet av studiereseverksamheten, såsom den 
för närvarande bedrives såväl inom som utom landet har otaliga 
gånger omvittnats av kursdeltagarna. Här finns måhända utrymme 
för en utvidgning och därmed effektivisering av kursen. 

Kurslängden vid "sittande skolbänk" kan självfallet diskuteras. 
De tio veckor, som idag vid den svenska försvarshögskolan anses 
erforderliga för 

"att som en förberedelse för högre militära och civilmilitära 
chefs- och stabsbefattningar och för motsvarande civila befattningar 
ge fördjupade insikter om det totala försvarets olika grenar samt om 
planläggning och genomförande av för dem gemensamma försvars
uppgifter" 
är ett pressat minimum. Framför allt medger icke kurstiden att 
erforderlig tid anslås åt analys och diskussioner kring aktuella pro
blemställningar; en verksamhet, som borde vara en självklar huvud
del i högskolans kurser. 

Mot detta kan kanske invändas att kunskaperna om vårt 
totalförsvar med tiden ökar även för dem som icke genom
gått FHS. Men parallellt härmed ökar inom en vidare sektor beho
vet av kunskap om och utbildning i alla de internationella och natio
nella aspekter, som idag hör samman med säkerhetspolitiken och 
därmed med landets totalförsvarsansträngningar. En närmare analys 
av vad som t ex innefattas i begreppet fredsforskning visar tydligt 
att även här föreligger ett behov av utbildning, som delvis skulle 
kunna delgivas på försvarshögskolans kurser. 

Vissa utländska försvarshögskolor, bl a IDC i Storbritannien och 
NWC i USA, avkräver varje deltagare ett kvalificerat forsknings
arbete - "hemarbete" med svensk högskolenomenklatur. Denna ut
märkta metod att tvinga kursdeltagarna till individuella prestatio
ner, vilken syftar till att vidga horisonten, utveckla den skapande och 
analyserande förmågan, inrymmes tyvärr ej i den hårt pressade 
svenska tidsplanen. 

Mot denna bakgrund och med kravet på en utökad reseverksamhet 
i den dubbla avsikten att regionalt och lokalt både studera och lära 
ut totalförsvar, synes en utveckling mot en nedskärning i tid av de 
svenska kurserna icke önskvärd. 

Den svenska försvarshögskolan kommer, under förutsättning av 
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riksdagens bifall tillliggande proposition, att få n&got ökade resurser 
efter den 1/7 1966. Dessa resurser skall bl a utnyttjas för att konti
nuerligt förnya och förbättra innehållet i kursverksamheten med 
ledning av erfarenheter, samhällets utveckling inom en fortlöpande 
förändring av världsbilden osv. Inget talar dock för att denna mo
dernisering skulle samtidigt kunna medföra en beskärning av kurs
längd med den begränsning i utbildningsresultatet detta självfallet 
måste medföra. 

Militära och civila lärare 

Sammansättningen av den fasta lärarkadern på försvarshögskolor
na världen runt uppvisar principiellt samma uppbyggnad. Som regel 
dominerar antalet militära lärare och påtagligt är hur i nära nog 
alla beskrivningar återfinnes uttrycket "en från varje försvarsgren". 
Det har synbarligen överallt, liksom idag är fallet i Sverige, ansetts 
att den sakkunskap, som den från början försvarsgrensutbildade 
specialisten representerar, måste ingå i den fasta lärarstaben. I Sve
rige har frågan tidvis förts på tal och röster har höjts för att de mi
litära lärarna skulle tillsättas helt oberoende av försvarsgrenstillhö
righet; enda behörighetskravet skulle vara allmän totalförsvarskun
skap. Det är svårt att finna några bärande argument som talar emot 
en försvarsgrensuppdelning i detta fall. Finns det utrymme för tre 
fasta militära lärare är det svårt att med nu gällande utbildnings
planer och målsättning inse att någon annan fördelning än en arme-, 
en marin- och en flygvapenlärare skulle vara bättre. 

På den civila lärarsidan kan det inför den nu aktuella utökningen 
i Sverige kanske vara av visst intresse att saxa gällande ordning från 
några utländska högskolor: 

Canada: En civil fast lärare- tjänsteman från UD; 
Finland: I ett förslag 1963 yrkades på "en lärare för militär- och 

utrikespolitik, en för förvaltnings- och lagstiftningsfrågor, en för 
försvarsekonomi och en för försvaret"; 

NWC (USA): I centrala ledningen återfinns bl a en "deputy com
mandant for academic affairs" och en dito för "foreign affairs"; 

NATO: Under chefen för högskolan lyder fyra "deputies", en 
från vardera försvarsgrenen samt en från franska UD (1964); 

Nederländerna: Tre civila lärare från respektive utrikes- och fi
nansdepartementet samt ur arbetsgivarorganisationen; 
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Norge: En cl.vil huvudiärare, sedan 1958 från UD; 
!DC: En representant från Foreign Office i senior directing staff. 

Av ovanstående sammanställning av den civila ledningspersonalen 
framgår tydligt, vilken vikt som i nära nog alla skolor lagts på forsk
ningen inom den utrikespolitiska sektorn och undervisningen inom 
detta fält. 

I vår egen försvarshögskola inriktas kanske verksamheten i mera 
påtaglig grad mot svenskt totalförsvar, dess uppgifter, verksamhet, 
problem m m. Detta är, som tidigare framhållits, också fullt natur
ligt med den alliansfria utrikes- och försvarspolitiska inriktning vi 
valt. I konsekvens härmed borde tre civila lärarposter lämpligen 
besättas med "pedagogiskt väl skolade högre tjänstemän med bre
dast möjliga erfarenhet av och kunskap om totalförsvaret" (propo
sitionens formulering), men därjämte med viss specialinriktning 
på respektive civilförsvar, ekonomiskt och psykologiskt försvar. 

Emellertid bör nog även hos oss särskilt beaktas betydelsen av 
utbildning, diskussioner, forskning, analyser m m kring de utrikes
och övriga säkerhetspolitiska förhållanden, som utgör den allt domi
nerande grunden för uppbyggnaden och utvecklingen av vårt total
försvar. Att ett ökat behov av studium inom denna sektor alltmer 
tränger på har också tidigare här framhållits. Det måste därför anses 
synnerligen önskvärt att vid tillsättande av lärarbefattningarna även 
kompetensfrågan inom detta sistnämnda område beaktas. 

Ytterligare en sektor av stor vikt för verksamheten vid högskolan 
är totalförsvarets administrativa beredskap. Kunskap och erfarenhet 
inom detta område måste också finnas representerat i lärarstaben. 

Mot bakgrund av ovanstående krav borde lämpligen såsom ett 
tänkbart alternativ vid reglerande av kompetenskraven för skolans 
heltidstjänstgörande lärare kunna gälla följande: 

a) Samtliga sex lärare skall vara pedagogiskt väl skolade högre 
tjänstemän med bredast möjliga erfarenhet av och kunskap om total
försvaret; 

b) tre av de sex bör vara militära lärare, en från varje försvars
gren; av dessa bör en ha goda insikter i och viss erfarenhet från ut
rikes- och militärpolitik samt en på motsvarande sätt ha goda insik
ter i och viss erfarenhet från frågor rörande psykologisk krigföring 
och psykologiskt försvar; 
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c) en civil lärare bör representera civilförsvar och därmed sam
manhörande verksamhet såsom sjukvård, polis, socialtjänst under 
krig m m; denne lärare bör jämväl ha goda insikter i adm inistrativa 
beredskapsfrågor; 

d) en civil lärare bör representera ekonomiskt försvar och admi
nistrativ beredskap samt 

e) en civil lärare slutli gen bör representera utrikes- och övrig sä
kerhetspolitik samt psykologiskt försvar. 

Självfallet kan andra fördelningsnormer i fråga om kompetens
kraven bland lärarna diskuteras. Här har endast gjorts ett försök 
att presentera ett förslag med hänsyn till det för närvarande aktuella 
behovet av sakkunskap inom skilda områden och efter en vtss pm
förelse med utl;indska fördelningsnormer av lärare. 

F öreläsare på högsta nivc1 

Ett genomgående drag vid studium av utländska högskolors före
läsare är den höga nivå dessa representerar. Regeringsmedlemmar, 
statssekreterare, de högsta försvarscheferna, cheferna över skilda för 
totalförsvaret viktiga statliga verk, ledande industrimän m fl i sam
hällets högsta positioner förekommer genomgående på föreläsarlistor
na. Vid NATO Defence College och öv riga NATO-länders hög
skolors besök i NATO-länder ges regelbundet orienteringar om det 
besökta landets problem a v respekt i ve länders utrikes- och försvars
ministrar, a v ländernas nationella försvarschefer, av chefer för 
på respektive platser befintliga NATO-styrkor osv. En önskan är 
nog att denna inställning bleve mera allmän även i Sverige, när det 
gä ller föreläsningar vid besök av utbndska försvarshögskolor och 
motsvarande delegationer. 

Administrationens storlek - väsentlig faktor 

Det har ofta framhållits att administrationen vid den svenska för
svarshögskolan är alltför underdimensionerad för att den fasta lära
repersonalen till fullo rätt skall kunna utnyttjas för kvalificerat hög
skolearbete. Försvarshögskolan bör visserligen icke utvecklas till nå
got forskningscentrum, när det gäller t ex säkerhetspolitik. Det finns i 
varje fall i Sverige andra platser, där denna verksamhet bättre kan 
bedrivas. Men en effektiv utbildning måste vila på omfattande själv-
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studier, analys av vissa problem och frågor, uppföljning av utveck
ling m m. Vidare måste alla de goda uppslag på totalförsvarets och 
säkerhetspolitikens områden som framkommer vid diskussioner, 

krigsspel osv kunna tillvaratagas och bearbetas. 
Studerar man de utländska högskolorna, deras uppgifter, organi

sation m m framgår att dessa administrativt uppbyggts för att utöver 
undervisningen möjliggöra en kvalificerad verksamhet a v den ovan 
skisserade arten. Den svenska högskolans admini stration måste nu 
utbyggas. Risk föreligger annars att en stagnation i utvecklingen _av 
studiemetodik, en nedgång i utbildningens kvalitet och en försämnn g 
av lärarkadern och dess kunskaper och skicklighet åstadkommes. 

Hårt pressat tidsprogram vid svenska försvarshögskolan 

Rent generellt gäller samma arbetsmetodik vid al la studerade för
svarshögskolor. Föreläsningar, grupparbeten, sjä lvstudier, kompen
diestudier, diskussioner, krigsspel, stud i e besök och stud ieresor förc 
kommer nära nog överallt. 

Vad som emellertid karakteristiskt nog kännetecknar den svenska 
försvarshögskolan i jämförelse med övriga högskolor, är det stora 
antal föreläsningar och övriga schemalagda bundna övningstider, 
som förekommer per vecka. Utomlands gäller ganska allm ~'i n t "en 
föreläsning per dag". Har ledningen för FHS förfallit till att glida 
över mera mot "korvstoppning" än mot personligt engagerande och 
personligt konstruktivt tänkande i aktue ll a problem? Ar utrymmet 
för självstudier, grupparbeten, diskussioner och andra former av 
fria tankeutbyten alltför knappt tilltaget? Man får lätt den upp
fattningen vid en direkt jämförelse. 

Emellertid måste detta ses mot den korta kurstiden, den höga mål 
sättningen för kursverksamheten och önskan från kursledningen att 
på ett så pedagogiskt sätt som möjligt delge kursdeltagarna det kvan 
tum av vetande, som anses erforderligt för att dc skall kunna fylla 

viktigare positioner i totalförsvarsorganisationen. De a llmänt goda 
omdömen om kursverksamheten vid högskolan, som generellt läm
nas av kursdeltagare, får väl trots allt tas som bevis för att kursled
ningen f n lyckas ganska bra. Detta bör dock inte helt förta intrycket 
av att vissa förbättringar i inledningsvis antydd riktning sku lle 
kunna vidtagas. Men oavvisliga krav synes därvid vara dels att kur
serna icke förkortas, helst något förlänges, dels också att den hsta 
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lärarpersonalen genom en förbättrad administration beredes ökade 
möjligheter att aktivt engagera sig med kursdeltagarna i diskussio
ner, gruppstudier osv. En utveckling mot mindre antal föreläsningar 
och ökad tid för diskussioner m m bör också kunna ske successivt, 
som en följd av de ökade totalförsvarskunskaper, som måste anses 
finnas hos högre tjänstemän i allmänhet, allteftersom totalförsvaret 
blir en helt integrerad del i hela samhällsapparaten och därmed ock
så mera känd. En sådan utveckling kan förutses och bör eftersträvas 
också i syfte att vidga debatten kring de stora grundläggande pro
bl emen, som styr vårt totalförsvarstänkandc. 

Avslutning 

Internationella jämförelser kan ofta vara missvisande och leda till 
fel aktiga slutsatser. Speciell a faktorer spelar al ltid in och måste 
ständigt beaktas vid värderingarna. Varje stat har sina särskilda na
tionella s;'irdrag och problem, som styr utveckling m m. 

När det gäller jämförelser mellan sk il da försvarshögskolor är det 
kanske framför allt målsättningen för utrikes- och försvarspolitiken 
och därmed också för utbildningen, som varierar. En stormakts sä
kerhets- och tota l försvarsproblem kan icke jämföras med småstatens, 
en alliansfri stat måste lägga andra aspekter på sina försvarsfrågor 
än den alliansbundna osv. 

Några säkra sl utsatser och erfaren heter från dc jämförelser, som i 

denn a uppsats har redovisats, kan cbrför knappast dragas. Men 
värdet av jämförelser med, studier av och besök vid skilda länders 
högskolor är likväl odiskutabelt. En erfarenhet kan kanske inte ge
nerellt appliceras på egna förhållanden, men den kan ge uppslag, 
tankar och ideer, som kan omsättas och anpassas till något som b:'itt
re passar den egna organisationen. 

Utbytet försvarshögskolor emellan inom den vi'istra hemisL'ircn 
har varit mycket livligt under uppbyggnadstiden och är det a ll t
jämt. Organisation och arbetsformer har därigenom i många fall bli
vit likartade, vilket underlättar utbyte av erfarenheter. 

Den svenska försvarshögskolan har fått tjäna som förebi ld i en 
del fall. Detta kan bero p å att den internationellt framstår som en 
modern, effektiv och högklassig utbildningsanstalt med en långt dri 
ven rationalisering i fr!lga om administration, utbildningsmctodik, 
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kursplaner m m. En sådan förmodan motsägs inte direkt vid det 
försök till en allmän jämförelse, som här har presenterats. Att den 
svenska försvarshögskolan också har sina brister framkommer även 
som ett resultat av jämförelsen. De är icke av allvarlig karaktär, 
men de bör uppmärksammas vid den fortsatta utvecklingen av orga
nisation och verksamhet vid vår högsta utbildningsanstalt. 
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LEDAMOTEN 
MAGNUS HAMMAR 

l . En översikt 

Flottans artilleri från Chap

mans spetskammarstycken 

till artillerisysfem M/76 

En av vår tids mest brukade - och ibland även missbrukade -
slogans är "teknikens snabba utveckling" . Att däri ligger mycken 
sanning torde inte kunna förnekas, men den blir förvisso ofta över
betonad. Det gör också att tidigare epokers tekniska prestationer 
gärna betraktas med ett roat och överlägset småleende även om de 
relativt sett väl skulle kunna mäta sig med det 20 :e seklets jätte
kliv. 

För 100 år sedan - 1866 - infördes i flottan den första refflade 
kanonen, 7 cm framladdningskanon M/63, identisk med den av ar
men år 1863 antagna fältpjäsen. 1 Året därpå fattades beslut om 
övergång till refflade bakladdningskanoner- artillerisystem M/69. 2 

Dessa händelser innebar början till slutet av en intensiv och snabbt 
för löpande utveckling av artilleriet från de framladdade tackjärns
styckena av en mångfald pundigtal till de här nämnda första kanon
systemen av vad man skulle kunna kalla modern typ. Dit når man i 
varje fall genom steget till kanonsystem M/76 som har ett alltjämt 
tillämpat reffelsystem med gördel och många refflor. 

Det kan vara både lärorikt och roande att följa denna under ett 
3/4 sekel fortgående och accelererande utveckling, jämföra förloppet 
med motsvarande utomlands, särskilt i Frankrike och England, och 
avlyssna något av debatten mellan optimistiska profeter och varnan
de skeptiker. Bortsett från vissa korta avsnitt i Svenska Flottans 

1 TiS 1885 s 350 
2 Svenska Flottans Historia Del II I s 80 

99 



Bild 1. 

Lhrcrtstam, ]. Z:. 

:ur f. 1-J:igg , Under trctrn1,~,u! fl<~gg ; s. 61) 

Historia finnes mig veterligt ingen samm anh:i nga nde skildring av 
denn a aspekt på det marina skeendet i vårt land publicerad. 

I Sverige ledes denna utveckling i vad rör det marin a arti ll eri et 
av det år 1804 tillskapade, för armens flotta och örlogsflottan ge
mensamm a ämbetsverket Förvaltningen för Sjöärenden (FSA) i in
timt och omfattande samarbete å ena sidan med K rigskollegium och 
å den andra med tygmästarämbetena vid örlogsvarven i Karlskrona 
och Stockholm. Dessa arbetsformer antydas i vad avser örlogsvarven 
i K Maj:ts instruktion för FSA den 23 mars 1803/l där i§ 11 Varvs
amiralen och dennes närmaste underordnade omnämnas såsom an
svariga inför K Maj :t och FSA i vad rör Flottan, Varvet, Artilleri
gården etc. För utarbetande av vapeninstruktioner och ritningar, för 

3 FSK. Plenum DI ser 1. Regi och instruktioner 
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Bild 2. 

von Sydow, Johan Gustaf 

f. 18/ l l !784 , d. 14/2 1850 

(.~talens Sjöhistoriska Museum, bildarkiv) 

(original i K1mgl. Bibi.) 

pro v och försök och för modifi eringar och ombesryckningar m m 
utnyttjas örlogsva rven s artilleridepartement, ofta personifierade i 
tygmästarna. För att lösa vissa artillerisri ska problem eller genom
föra större skjutförsök tillkallas dessutom tid efter annan kommit
teer och experter. Den för armen och flottan gemensamma delega
tionen för provskjutning av Wahrendorffs bakladdningskanon 1841 
och flottans artillerikommitte av år 1863 är exempel på dylika ar
betsgrupper. 

I denna utvecklingsverksamhet framträder undan för undan per
sonligheter med särskild kunnighet, initiativkraft, vederhäftighet och 
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Bild 3. 

Osterman, Christoffer Didrik 
f. 1214 1787, d. 19/12 1868 

(SSHM:s Bildarkiv) 

pondus med starkt inflytande på utvecklingsförloppet.4 Vid seklets 
början och under dess två första decennier var skeppsbyggaren af 
Chapmans och tygmästaren i Stockholm Aschlings inflytande mycket 
starkt trots visst motstånd från det praktiska artilleriets män. På 
1820-talet framträder några flitigt utnyttjade kapaciteter inom ar
tilleriet och bland dem må nämnas tygmästarna Osterman, von 
Sydow och Ehrenstam. Osterman verkade som tygmästare i Karls
krona särskilt inom kanonkonstruktionsområdet. von Sydow var 
tygmästare och senare varvschef i Stockholm. Han konstruerade 

4 Personuppgifter ur 
L L v Horn; Biografiska anteckningar och 
J Kleberg; Biografiska anteckningar betr Am koll. 
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mörsare och utvecklade slagkrut och tändhattar för kanonlås. Men 
särskilt inflytelserik blev Ehrenstam, tygmästare i Karlskrona 1843 
och dessförinnan flitigt anlitad som artilleriexpert. Han avancerade 
till sekundchef för Konstruktionskåren och ledamot av FSA och se
dan till chef för Sjöförsvarsdepartementet. 

Från en senare period, efter 1850, må nämnas amiralen v Feilitzcn 
och kommendörkaptenerna Kleman, Didron och Engström. Den 
förstnämnde tjänstgjorde 1847 vid slagkrutslaboratoriet i Stockholm, 
blev 1850 tygmästare och deltog sedan i ett flertal provskjutningar, 
bl a med en av honom själv konstruerad kanon. Han slutade som 
chef för FSA. Kleman var ordförande i den nämnda artillerikommit
ten och tjänstgjorde sedan i FSA. Didron och Engström var skickliga 
tekniker med specialutbildning, Didron i England och Engström vid 
svenska verkstäder och styckebruk. Engström bidrog med sina kon
struktioner starkt till lösning av problemet kammarladdning. Hans 
konstruktion accepterades bl a i Frankrike. Didron blev ledamot i 
FSA och Engström tygmästare i Karlskrona och sedan kårchef. 

Artilleriutvecklingen i Sverige var givetvis ingalunda någon rent 
inhemsk produkt utan initierades och på verkades i hög grad av ut
ländska, särski lt franska, förebilder. I fråga om flottans artilleri kan 
man i flera fall följa hur ny materiel och nya principer antagas i 
Sverige 5 a 10 år efter motsvarande förlopp i den franska marinen. 
Med utgångspunkt från den vid seklets början befintliga artillerima
terielen kan man i utvecklingsförloppet fram till den refflade bak
laddningskanon urskilja följande olika faser: 

Utgångsläget - rätlopps- eller spetskammarstycket i fyrarullalåda 
Karronader och mediumkanoner 
Införande av enhetskaliber 
Bombkanonens lysande men korta tillvaro 
Den parallella utvecklingen mot reffling och bakladdning. 

2. Utgångsläget - rätlopps- eller spetskammarstycket 
i fyrarullalåda 

Vid 1800-talets början ingick i flottans kanonpark en stor mängd 
olika typer och klasser av gjutna tackjärnsstycken. Kalibrar angavs 
i pund och i sorteringen ingick 36, 24, 18, 12, 8, 6, 4, 3 och 2 punds 
stycken. Inom varje pundigtal fanns olika klasser karakteriserade 
av eldrörsvikten som räknades i den massiva kulans vikt. Till klass l 
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hörde kanoner ;tv 225 kulors vikt, till klass 2 d:o av 200 kulors vikt, 

till klass 3 d:o av 164-175 kulors vikt och till klass 4 hänfördes s k 

skråstycken eller drcybasare med mindre än 100 kulors vikt." An 

vänd krutladdning stod i proportion till pjäsens vikt. Dc tyngsta 

pjäserna gav så led es störst effekt, och detta icke blott genom krut

ladd nin gens stor lek utan även på grund av större eldrörslängd. 

Tidcm problem för detta art ill eri berörde bl a just krutladdning

ens stor lek och cldrörslängdcn. Diskussionen och polemiken mellan 

engelsmannen Robins och fransmannen Belidor från mitten av J 700-

talct var ännu aktucll.li Robins h ~ivdadc att krutets förbränning var 

momentan och utgångshastigheten proportionell mot laddnin gcm 
sto rlek. Belidor höll på successiv förbränning och på en minskande 

effekt av större laddnin gar, vilk et innebar en inrik tn in g mot ladd 

ningsvikter begränsade till c:a 1/ 3 av den massiva kulans vikt. 

Under slutet av 1700-talct gjorde sig såvä l utomlands som i Sveri 

ge en tendens gällande att söka ?tstadkomma lättare kanoner. Dc 

äldre "fullgoda" kanonerna av c:a 20 kalibers längd voro förvisso 

mycket tunga och k r ä vd e som fartygs p jäser mycket a v deplacement 
och stabilitet. I Sverige blev nämnd a tendens starkt markerad och 

dess talesmän, af Chapman och Aschling genomdrev sina ideer trots 

åtskilligt motstånd och föga övertygande provskjutningar. Minsk

ning av vikten åstadkoms huvudsakligen genom förkortning av ka

nonern a från omkring ovan nämnd a 20 kal till 14 h 15. Nackdelen 
med den lägre vikten var emellertid en häftigare rekyl, ett förhållan

de som synes föga ha bekymrat C hapman och Aschling, medan det 

i n gav dc praktiska art i Ileristerna all vari iga bet än k l ighctcr. Det förc 

faller som om C hapman och Aschling varken kunde e ller vi ll e förstå 
dessa nackdelar. En förklaring finner man i Aschlings "Jämförelse 

mellan Gamla och Nya Sortens Sjö-Canoner",7 där det bl a heter: 

"Jcmföres en lätt med en tyngre Canon av samma pundigetal, satt i 

rörel se av lika kraft eller krutmängd, verkande emot lika tung kula, 

så bör ock Inspelningens ( = rekylens) verkan mot brok och sida bli 

lika, fastän den lättares hastighet blir hastigare ty då motstånd och 

kraft i bägge händelserna äro lika, måste också rörelsens moment, 

" Jfr OVK hand! ; arkiv 20 J III:7lnventarium 

r. Maximer av Robin s i översättning; KKrVA hand! 180 l 

Uppsats av Belidor i översättning; KKrVA hand! 1799 
7 KOMS Hand! 1787 
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Bild 4. 

"Colrllllt1JU!cnz Marshalls !JlV('I//I'I'ade Nya Lavcll fiir kammer ()III skeppsbord" 

( SSH M bi/J,trkiv ) 

det är massan multiplicerad med hastigheten i b~1ggc hä ndel sern a bli

va lika, ehuru ock i följe därav hastigheten blir större där massan är 
mindre." 

Aschling tycks sålunda icke haft klart för sig att påkänningarna 

i rekylhämningsgodset blir proportionella mot kvadraten på rekyl

hastigheten, vilket kan förklara hans opt imism beträffande brok
godsets motståndsförmåga. H 

8 Ett intryck av hur de lätta kanonerna betraktades av personalen på stridsfarty

gen (i detta fall armens flotta) kan man få av följande utdrag ur brev från 

105 



Chapman sökte ambitiöst att teoretiskt klarlägga kanonkonstruk
tionens problem. Han inlämnade bl a i augusti år 1800 till Veten
skapsakademien en "Theoretisk Afhandling grundad på Försök, at 
aifwa Canoner den utwändiga Form, då deras Styrka på alla ställen 
~r swarande mot Krutets Sprängande kraft."9 Hans i och för sig 
intressanta och vederhäftiga teoretiska beräkningar ledde honom 
till att konstruera kanoner med spetskammare d v s med konisk bakre 
del a v eldrörets inre, en konstruktion som var väl känd, men föga 
utnyttjad utomlands. En sådan utformning medför den fördelen att 
kanonen kan få mindre yttre diameter baktill och därigenom kan bli 
lättare, men har nackdelen av besvärlig utformning av krutkardusen 
samt omständligare och långsammare laddning. 

Aschlings och af Chapmans korta och lätta kanoner prövades i en 
rad av provskjutningar från 1780-talet en bit in på 1800-talet. Vid 
flertalet konstaterades nackdelen med häftig rek y l med sprängda 
brokar samt laddningsbesvärligheter med spetskam m are. Endast vid 
ett par skjutningar vid Kaknäs, ledda och bedömda av Aschling själv 
godtogs de prövade styckena utan allvarligare invändningar. Men 
ännu från en jämförelseskjutning vid Kongshall i Karlskrona år 1799 
ledd av ett antal deputerade med bl a tygmästare Treutiger, artilleri
major Helvig, överste Juslcen och överstelöjtnant Grubbe lämnas 
bl a följande omdöme:l0 

Georg Christian de frese till överste Mikael Anckarsvärd den 7 juli J 790 efter 

utbrytningen ur Viborgska viken (W Odclbcrg; Georg Christian de Frese och 
sjötåget 1790; Forum Navale 1954): "- - - Styrbjörn har fem (kanoner) 

från akter demonterade av egna kanoners häftiga rörelse, ehuru han ej sköt 
över l O a 12 skott med var. Stedink säger att endast för kanonernas lätthet och 
korthets skull är det ett fartyg, som uti en längre kanonad deshonorerar en 

chef. Likaså är det med sluparna, som föra 36-puncliga kanoner. De måste re 

pareras mellan varje skott och de exalerar slupen efter 12 (10?) a 12 skott. Ju 
tyngre kanonen är både på slupar och i synnerhet på jollar desto makligare är 
rekylen och slupen står längre emot. Det är med teori enligt, och praktiken 

visa r det alla dagar. Jag menar ingen god har ingivit dem att minska tyngden 
på kanonerna. Dc bästa kanonerna i eskadern äro galärernas gamla 24-puncli

ga. - - -". Man kan också i elen temperamentsfulle amiralen Carl Tersme

dens memoarer, del 6, för år 1786 finna en del beska omdömen om dc lätta 

kanonerna. 
9 VetenskapsAkad Hand! 1802 s 1-56 
Jo Journal över provskjutningar. Handskrift 

Karlskrona 1799 KOMSArkiv 
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"Aschtings 36- och 24-pundiga kanoner ha för stark rekyl. 

Spetskanoner kan - ehuru starkare - ej med fördel användas 
ombord l 0 emedan karduserna bli långa och ömtåliga och går sönder 
2° . De behöva dubbla laddryg och bli därigenom besvärliga att han
tera och långsamma att ladda." 

De sista skjutningarna i denna serie avslutades under ledning av 
konteramiralen Wallin år 1803. Vid denna skjutning representerades 
af Chapman av särskilt ombud. slutomdömet är försiktigt formule
rat. Spetskammarkanoner anges mera uthål liga, men de "tåla att me
ra närmas rätlopps-" (d v s utföras med än flackare kon). Beträffan
de rekyl hänvisas till protokoll. Simmeningen lyder: "Men huruvida 
all t detta eller vissa delar härav säkert kan lämpas till godo Sjö
Canoner torde förtjena närmare undersökning."11 

Respekten för af Chapmans snille och inflytande tycks ha medfört 
att man blundat för betänkligheterna. I ett k b r a v den 4.6.1804 12 

egendomligt nog ställt till viceamiralen af Chapman och ej till FSi\ 
- meddelar K Maj:t beslut om bestyckning av det nya skeppet 
Gustaf Adolph. Under hänvisning till provskjutningar 1799-1803 
heter det bl a i brevet: 

"- - - hava vi - - - inhämtat, huruledes, vid jämförelsen 
av s~irskilte kanoner av olika äldre och nyare konstruktioner, varvid 
de av övljt Helvig projecterade rätlopps- och de av Eder upgivne 
spetskammarkanoner blivit sins emellan på det nogaste försökte, 
Committerade funnit de f!este fördelar, både i anseende till uthärdig
het och andra inom skeppsbord nödige förhål landen, a v de senares 
antagande kunna vinnassåframt vid kanonernas spetsning av ytter
ligare jämkning gjordes och kanonernas bakvikt något ökades 

K Maj:t medger sedan beställning av 36-pundiga Chapmans spets
kammarkanoner för det nya skeppet. sådana spetskammarstycken 
blev därefter standard för nyanskaffningar, som emellertid voro rätt 
begränsade. Ann u år 1819 föreligger planer på anskaffning a v flera 
spetskammarkanoner. FSA skriver till Varvsamiralen den 27/4: 1;l 

"--- FSA avser emellertid skaffa kanoner av Chapmanska mo
dellen för hela tjänstbara örlogsflottan. Varvsamiralen anmodas in -

11 OVK hand l; arkiv 20 ] Il l :2, Provskjutningsprotokoll 
12 OVK hand!; arkiv 20 F Ia:9 
13 OVK hand!; ark iv 20 f. .la 
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komma med uppgift å alla pjäser på den brukbara flottan och sam
tidigt uppgift om hur många Chapmanska kanoner som bör anskaf
fas för att komplettera bestycknin garna - - -". Av inventarium 
framgår att år 1824 de 4 nyaste skeppen är bestyckade med 3D
pundiga och 24-pundiga stycken av Chapmans modell, 16 kallånga. 14 

Först år 1829 kommer en reaktion genom tygmästaren v Sydow, som 
i ett yttrande om kanonprojekt 1

'' ånyo vågar uttala att kammarens 
spetsiga form är opraktisk och Chapmans kanoner för lätta som 
huvudbestyckning. Utom lands förmärktes lån gt tidigare en reaktion 
mot de lätta kanonernas alltför korta porte bl a i England efter sjö
strider mellan engelska och amerikanska fartyg på Ontario-sjön år 
J 813, under vi lk a amerikanerna med hjälp av längre kanon er för
sedda med sikten kund e bekämp:t dc: engelska fartygen utanför des
sas skottvidd. 10 

Vid studiet av protokoll från den serie av provskjutningar som 
genomfördes från 1781 ända fram till 1809 kan man inte värja sig 
från intrycket att resultaten blivit tendentiöst tolkade. Den svenska 
flottan s huvudbestyckning med af Chapmans eller Ascht in gs korta 
stycken blev därför extremt lätt och hade icke motsvarighet i t ex 
franska eller engelska fartygspjäser. Visserligen kan även i dessa län 
der vid slutet av 1700-talet märkas en tenden s mot lättare pjiser, 
men åtgirderna begränsas där till en måttlig minskning i 1:-ingd och 
godstjocklek som motiveras av bl a förbättrat eldrörsmaterial och 
Ii v liga re krut. 17 A ven i dessa länder förfäkta des syn punkten att det 
var onödigt att skjuta p å långa håll varför kanonerna kunde göras 
korta. Den synpunkten fick emellertid inte dominera som i Sverige, 
utan fick i stället sin extrema utformning i de speciella närkamps
pjäserna, karronaderna, varom mera nedan. 

Vad lavette rna beträffar kan först konstateras att af Chapmans 
konstruktion, sv;ingl ådan, år 1788 utdömts för an vä ndning på skepp 
och fregatter, en motgång som af Chapman aldrig he lt kunde smilta. 
För dessa fartygstyper utnyttjades den traditionc:lla "fyraru lhlådan" 
<.:!ler raperten. 

14 OVK h:-tndl; arkiv 20 J Tll :7 

"' OVK handl; ar!<iv 20 J 111 :2, kanonkalkyler 
IH H Douf;las; Naval Gunncry 1855 s ll5 och 18 1 
17 Jfr Mcmori:1l dc l' :ut ill cr ic franpisc '1%4 (Mcm Al·') No 14X s 308 ff och 

Naval Gunnery av Gen H Douglas, ISSS s 106 
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Bild 5. 

M<~rs!Jct!! - l.rvctt 

(SS!-IM, acc. m O 9457) 
Uppställd i S.)' /-1 M lir-lop, savddning. 

Då premiärlöjtnanten, baron Edv Ruuth år 1828 återkom till 
Sverige från en studieresa till England medförde han uppgifter om 
den s k Marshall-lavetten. 1H Konstruktionsprincipen för denna inne
bar att lavetten uppdelats i en bröstla vett, förenad med skeppets sida 
genom en sv:i ngbu!t, och en svanslav ett liknande en kanonlåda på 
vi lken bröstet blivit snett avskuret. Denna konstruktion erbjöd ur 
betjäningssyn punkt betydande fördelar framför raperten. Skjutprov 
kom till stå nd bl a på fregatten af Chapman år 1832 med en 24-
pundig kanon av Ostermans modelJ.l!l Premiärlöjtnanten Ehrenstam 
deltog i denna provskjutning och föreslog vissa modifikationer inne
bärande bl a förändring t ill släpla vett med rullar fiir rillbordssätt-

IR TiS l R40 s l l 
111 OVK handl; :uki v 20, .J III :2, J'wvskj utnill t;Sp ruwkull 
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ning samt flyttning av brokfästen. Efter ytterligare prov åren 1832 
-33 och införandet av Ehrenstams modifikationer kunde FSA 
genom skrivelse den 13 februari 1834 föreskriva, att Marshals la

vetter med släp antagits och att kommande kanonritningar skall an
passas därefter; vidare skulle äldre lavetter i mån av tillgån g på 
medel ändras till Marshal-lavetter.20 

Detta blev den sista formen av lavetter för pundigtals-stycken 

bortsett från svänglådor för skärgårdsflottans fartyg. 
Vad krut och antändningsmedel beträffar må först noteras att kru

tet erhölls genom Krigskollegiets förmedling huvudsakligen från Tor
sebro och Fliseryds krutbruk. Inom Flottan bedrevs emellertid en 
livlig försöks- och provskjutningsverksamhet inriktad bl a mot att 
klarlägga sambandet mellan krutladdning, eldrörslängd och porte 
samt pröva olika material (papper, tyg, pergament) för karduser. 21 

Ett krutreglemente utfärdades genom K br den 23.3.1812. Det må 
också nämnas att för både Sverige och Norge å r 1831 infördes ett 
nytt kalibersystem innebärande tyngre kulor och mindre spelrum 
mellan kula och eldrör.22 Detta problem var på 1830-talet även i 
England och Frankrike föremål för stort intresse och många försök . 

Det traditionella antändningsmedlet för laddningen var från ar
tilleriets begynnelse lunta och fängkrut. Under slutet av 1700-talet 
utfördes bl a av tygmästare Tornquist i Karlskrona försök med styc
kelås (flintlås) med viss framgång. På 1820-talet började i Sverige 
försöken med slagkrut eller "knallkrut" grundat på det av fransman
nen Bertholler 1786 uppfunna kaliumkloratet eller på det av engels

mannen Howard 1799 framställda knallkvicksilvret. Tygmästaren 
i Stockholm v Sydow fick 1826 i uppdrag att anställa försök med 
slagkruts användande i flottans eldvapen. 2'1 Utvecklingen stabilise
rade sig först mot slutet av 1830-talet då relativt funktionssäkra 
kopparknallhattar kunde framställas. Under tiden gick utvecklingen 
enligt en samtida källa så snabbt att det var svårt att få någon mo
dell fastställd på grund av de ständiga förbättringarna. 24 Utveck
lingen av slaglås gick parallellt med framställningen av knallhattar. 
Dessa tillverkades i Stockholm och skickades ofta till Karlskrona 

20 OVK hand!; arkiv 20, C III, Reg och ank hand! 
21 OVK hand!; arkiv 20 J TII:2, Provskjutningsprotok oll 

2t TiS 1836 s 173 ff 
23 J Alm, Flottans handvapen s 104. Sthlm 1954 

2< TiS 1836 s 173 
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Bild 6. 

Karronad; omkring 1830. 
Sience Museum, London 

(SSHM bildarkiv) 

för prov. I februari 1831 t ex skickar v Sydow beskrivning över 400 
st slaghattar av 5 olika sorter som översänts för prov. Han skriver: 
"Slagkrutet uti alla 5 sorterna är så väl till qvantitet som bestånds

delar och deras proportioner lika, och varuti klorsyrat kali utgör 
huvudbeståndsdelen, mekaniskt förenat med kol svavel och litet 

gummi-~:abicum upplöst i vatten. - - - Penn;rna (för fänghåls
krutet) aro fyllda med kornkrut samt överdragna med lackfernis
sa."25 

År 1833 fastställdes en modell till slaglås för flottans eldhand-
vap •3 h o o f o .. ~.n- oc nagra ar senare antogs e ter manga och omfattande 
forsok kommendörkapten v Sydows modell till slaglås till kanoner.24 

Den slutliga lösningen av antändningsproblemet för framladdnings
kanonerna blev emellertid inte slaglåset utan ett friktionsrör. Man 
nådde aldrig helt tillfredsställande säkerhet med kanonslao-låset. 
Friktionsröret med en rivtändsats som antändes vid ryck i fyrs~räng-

25 OVK hand!; arkiv 20 J III :7 

8 111 



en visade sig fungera bra. Det infördes fr~n 186026 ?ch ~jor~e tj~nst 
för de traditionsrika framladdarna till dess dessa o gKk t~!l h.1ston~n . 

slutligen må här nämnas att sikten baserade pa upps~t~.m?g ?o\~ 

jade införas och ersätta riktning över kan:mare~. och ~~ ,fo~h~mng 
på eldrörets främre del. Ehrenstam ~~nver .?aro.~:- Dar:ge~om 
skall säkerligen kunna finnas det utm~rk;a fo:etrade, som t1~lhorer 
Rigtningen efter uppsättning, vilken, 1 lang ud begagnad v1d alla 

Fält-Artillerier, även blivit införd å några av Kongl Flottans fartyg 

sedan år 1829." 

3. Karronader och mediumkanoner 

Den tidigare omnämnde engelske ballistiken: Robi~s teor~er om 
krutförbränning och eldrörslängder omsattes 1 prakttken t:ll d~n 

speciella sorts artilleripjäser som ka~lades karron~der. I?.e f1~k sm 
namn av styckegjuteriet vid Carron 1 Skottland dar. de for~t ttllver

kades. De är vanligen inte mer än 8 kal långa och v1kten halles. mel

lan 56 och 75 gånger kulans. Med hänsyn till det tunna godset ~eld

röret måste laddningarna begränsas till 1/12 a 1/8 av kulans Vlkt.28 

Dessa pjäsers effektiva skottvidd var begränsad til!. någr~ hundra 

meter, men genom sin grova kaliber var de fru~tansvarda nark.~n:ps

vapen antingen de laddades med kula eller skra. Karronader boqade 

införas i engelska flottan år 1779 och i den franska år 1794.29 

Den engelska fregatten Latona, som besökte Sver.ige år 1802, :ar 

bestyckad med bl a k.arronad~r. D~.ssa v.~ckte .. stor:. 1~~ress~ och nta~ 
des av.so Under de narmaste aren lat FSA utfora forsok fran Kun!?.~ 
hall och ombord med ett mindre antal i Sverige tillverkade provpp

ser. Redan innan dessa prov voro avslutade fick FSA tillstå?d31 at; 
ersätta back- och skanskanoner (i allmänhet 8-12-pundrga) pa 

skepp och fregatter med karronader (av väsentligt grövre kalrber) . 

2G OVK hand!; arkiv 20 C III; ank hand! 7.12.1860 

21 TiS 1836 s l 

28 Ehrenstam; Lärobok i Sjö-Artilleri-Vetenskapen; s 36 Karlskrona 1839 

2• Mem A F 1964 No 148 s 335 

30 TiS 1837 · Arsberättelse i artilleri och befästningskonst. Karronaden var som typ 

redan tidigare känd och af Chapman hade gjort ritningsutkast till s1l.dana pjä

ser, men Latonas besök satte fart p;l, utvecklingen 

31 FSK hand!; kansliet; k br 16.2.1803 
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$edan en del mindre modifikationer införts i karronadernas la
vetter anbefalldes sådana pjäser även för örlogsflottans briggar och 

småfartyg genom K br den 18.7.1808,32 vari samtidigt meddelades 

att K Maj :t "- - - uppdragit åt generalfälttygmästare Helvig att 

med Finspengs Styckebruk kontraktera 32 st 24-pdiga, 32 st 18-pdi
ga och 32 st 12-pdiga earronader efter resp 11-11,24 och 12 Rd 

banco per skeppund." (Det var en tillfälligt påtvungen upphandling 

enligt något liknande huvudförvaltningsprincip ). Under de följande 

20 åren 1808-1827 anskaffades från Finspong, Åker och Stafsjö 

ett betydande antal 24, 18 och 12-pdiga earronader så att antalet 

sådana pjäser omkring 1828 var cirka 340 st.33 De ingick i de större 

fartygens bestyckning med antal från 8 till 18 st (se vidare bestyck
ningsöversikt nedan). 

Karrenademas glanstid blev emellertid inte så lång. I Frankrike 
började reaktionen under 1820-talet och ledde så småningom fram 

till kraftigare pjäser som benämndes "carronades a tourillon" -

tappkarronader. Man blev i detta sammanhang intresserad av sven

ska s k mediumkanoner och skickade år 1832 en delegation till 

Wahrendorff i Åker, som jämte Finspång hade rykte att tillverka 

goda kanoner.34 Man köpte ett antal kanoner bl a 2 st mediumkano

ner (fr gunnades) för prov. Frankrike var emellertid vid denna tid 

under full utveckling mot enhetskaliber och bombkanoner varför 

earronaden utan buller försvann ur bilden. England tillverkade un

der 1820-talet karronader på 32, 42 och 68 pd, men sökte sedan lösa 

problemet med kraftigare pjäser genom uppborrning av kanoner till 

större kaliber. År 1830 uppborrades således 800 st 24-pundiga kano
ner till 32-pundare.35 

I Sverige lämnar v Sydow år 1829 synpunkter på konstruktion 

av"--- Medium Canoner eller förlängde earronader-- -" 
och förslaget bedömes positivt av Claes Cronstedt - då chef för 
FSK- i ett handbrev till Osterman i Karlskrona.36 

Tillverkning av sådana pjäser kom sedan till stånd. I årsberättelse 
i TiS uttalas beträffande karronader: "- - - Då emellertid opi-

32 FSK hand!; kansliet; k br 18.7.1808 
33 

OVK handl; arkiv 20. I III:2 kanonkalkyler 1786-1846 
34 Mem AF 1964 No 149 s 557 
35 Naval Gunnery s 181 
36 OVK hand!; arkiv 20 J III :2; kanonkalkyler 
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nionen icke längre lämnar ett bestämt företräde åt så lätta och korta 

pjäser som karronader - - - har i senare tid s k mediumkanoner 

av 100 kulors vikt börjat uttränga bruket av karronader - - -". 

A ven här i Sverige var då utvecklingen på väg mot enhetskaliber 

och bombkanoner varför karronaden blev inaktuell. Den fanns givet

vis kvar i bestyckningslistor åtskilliga år men nytillverkades inte. 

Karronadens livslängd som effektiv pjästyp rörde sig sålunda 

blott om 30-50 år. Okande stridsavstånd reducerade dess värde mot 

noll. 
För att lämna en överblick av svenska flottans artillerimateriel 

vid en tidpunkt då karronaden ännu betraktades som ett väsentligt 

komplement till kanonen presenteras här dels en bestyckningsplan 

framlagd av 1826 års flottkommitte,37 dels ett inventarium för pjä

sers fördelning på fartyg 1824,38 dels slutligen en tabell över gjut

ningsår och tillverkningsort för pjäser från samma år.39 

1826 &rs flottutrednings bestyckningsförslag 

Orlogsflottan: 
Kanoner pd Karronader pd Niekor 

seglande fartyg vardera: 30 24 12 6 24 18 12 3 

80 kan skepp 30 30 lO 15 2 

2 st 
74 kan skepp 28 28 6 14 2 

6 st 
Svår fregatt 28 6 15 2 

4 st 
Mindre fregatt 24 4 8 2 

4 st 
Corvett 3 st 2 18 

Brigg 3 st 2 16 

Skonert 3 st 2 8 

37 FSA hand!, Plenum EI a; Suppl 1826 
38 t5VK hand!, arkiv 20 J III :7; inventarier 

:!9 t5VK hand!, arkiv 20 J III :2; kanonkalkyler 
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Enligt till kommitten lämnade uppgifter bestod flottan då av: 

Carl XIII (komplett), Carl Johan, Försiktigheten, Aran, Manlig

heten, Dristigheten, vilka fordra mindre kompletteringar under när

maste år; Fäderneslandet som fordrar stor reparation, Prins Oscar 

som behöver kompletteras samt de under byggnad varande Skandi

navien och Gustaf den Store vilka för sitt färdigställande behöva 

tillsamm~ns 275.400 Rdlr. Därutöver finns 4 äldre fregatter, 1 cor

vett, 4 bnggar och 1 skonert. 

Artilleripjäsers fördelning p& fartyg 1824 

Inventarium 1824. 

Kanontyp 

36-pundiga Aschlings Mod 4 :e klassen 

161 kulors vikt 

JO-pundiga spetsk.kan Chapmans 

Mod; 3:e klassen 
175 kulors vikt 

24-pundiga spetsk.kan 16 kal 

Chapmans Mod; 3 :e klassen 
175 kulors vikt 

24-pundiga Aschlings Mod 

3-4 :e klassen, 162 kulors 
vikt, 16 kal 

24-pundiga Thornquists Mod 

l :a klassen 225 kulors vikt 
20 kal 

Fartyg 

Fäderneslandet 

Gustaf d Store (ub) 

Carl Johan 
Carl XIII 
Oscar (ub) 

Gustaf d Store (u b) 
Carl Johan 
Carl XIII 
Oscar (ub) 

Försiktigheten 
Was a 
Galathee 
Eric Segersäll 
af Chapman (ub) 

Fäderneslandet 
Manligheten 
Dristigheten 
Försiktigheten 
Aran 
Adolf Fredrik 
Prins Fredr. Adolf 
Galathee 
af Chapman (ub) 

Antal st 

24 

30 
30 
30 
28 

30 
30 
30 
30 

28 
54 
26 
22 
24 

2 
26 
26 
26 
26 
26 
24 
2 
2 

115 



Kanontyp 

18-pundiga Thornquists Mod 
1 :a klassen 225 kulors vikt 

12-pundiga af Chapmans Mod 
3 :e klassen 175 kulors vikt 

12-pundiga Ehrenswärds Mod 
175 kulors vikt 

24-pundiga karronader 

18-pundiga karronader 

12-pundiga karronader 
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Fartyg 

Fäderneslandet 
Manligheten 
Dristigheten 
Aran 
Adolf Fredrik 
Gustaf III :e 
Prins Fredr. Adolf 
Fröja 

Gustaf d Store (ub) 
Carl Johan 
La Coquette 
La Badine 

Galathee 
J anornas 
Fröja 
Orädd 

Carl Johan 
Carl XIII 
Gustaf d Store (ub) 
Oscar 
Fäderneslandet 
Manligheten 
Aran 
Galathee 
Fröja 
af Chapman (ub) 
Camilla 

Dristigheten 
Försiktigheten 
Aran 
Adolf Fredrik 
Gustaf III 
La Coquette 
La Badine 
Delphin 
Vänta Litet 

Svalan 
Experiment 
2 st Loggertar 

Antal 

28 
28 
28 
28 
28 
28 
26 
28 

12 
10 
2 
2 

2 
2 
2 

22 

15 
15 
14 

8 
10 
10 
10 
18 
18 
16 
16 

1 

1 
1 

16 
16 
16 
14 

8 
8 

12 

st Gjutningsår och tillverkningsort för vissa pjäser 

Kanontyp (antal) Gjutningsår 

36 pd Aschlings Mod 1784-86-89 
36 pd af Chapmans Mod (30 st) 1804 
30 pd af Chapmans Mod (30 st) 1819 
24 pd gammal Mod 1708-1738 
24 pd Thornquists Mod 1760-62-66 
24 pd af Chapmans Mod 175 kul.v 1804 

1810-15-19 
24 pd af Chapmans Mod Räd. 232 kul.v 1808 
24 pd Aschlings Mod 1784-85-86-88-93 
18 pd gammal Mod 1730-1749 
18 pd Thornquists Mod 1760-1787 
18 pd spetsk.kan (3 st) 1800 
18 pd Hellvigs Mod 1800 
18 pd Aschlings Mod 1780 
18 pd Ehrenswärds Fältmod. 1787-88 
18 pd Ehrenswärds Mod 1774 
12 pd Thornquists Mod 1766 
12 pd Ehrenswärds Fältmod. 1788 
24 pd Karronader 1808-10-15-17-18 
D :o 1821-27 
18 pd Karronader 1808-09 

1820 

Bruksmärken 

VB = von Berchner = Stafs)ö 
W = Wattrang = Åkers Stbr (tidigare) 
ÅB = Åkers Styckebruk (senare) 
EB = Ehrendahls Bruk 
F = Finspang 
GK = Möjligen Gustaf Kierrman, Åker 

4. Införande av enhetskaliber 

Märke 

ÅB (VB) 
VB 
F 
VB 
VB, GK 
VB 
F 
VB 
EB, VB,ÅB 
VB 
VB, W, ÅB 
F 
F 
ÅB 
VB 
VB 
VB 
VB 
F, VB, ÅB 
ÅB 
F 
ÅB 

Tidigare har nämnts att flottans artilleripark vid seklets början 
bestod av en rätt heterogen samling kanoner av olika pundigtal och 
olika klasser, d v s längd och vikt. Man hade fastnat i traditionella 
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Bild 7. 

Kanonmodell. 7-tums bombkanon i skeppslavettage med kursör. 
(SSHM bildarkiv) 

(Modellen tillverkad för museets fartygsmodell av hjulångaren T HOR 
att placeras på bocken.) 

tankegångar om behov av olika kalibrar och eldrörsvikter. Annu år 
1831 föreslog Osterman i ett "Projekt till system av Skjutpjäser för 
flottan" att i systemet skulle ingå 6 klasser kanoner med 6 kalibrar 
i varje klass.40 Utvecklingen tog inte den riktningen. 

Redan år 1819 beslöts i Frankrike att kanoner skulle vara av en 
enda kaliber - 30 pd - varmed all diskussion om för- och nack
delar med 24 resp 36 pd kunde upphöra. År 1837 hade reformen 
genomförts så till vida att alla nya fartyg hade 30 pds kanoner eller 

40 OVK hand!. arkiv 20 J III :7; art-utr.reglementen nr 14 
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karronader. Man har då 4 olika eldrörslängder.41 I England skönjes 
en liknande utveckling inriktad mot 32-pundskalibern.42 

I Sverige omnämnes det franska systemet första gången genom 
"Anteckningar rörande fransyska marinen" Carlskrona den 16 April 
1833, inlämnade av C M Ehnemark efter en studieresa i Frankrike. 
Systemet med enhetskaliber rekommenderas också av kommendören 
och kommendanten i Karlskrona C Lagerberg, som i några ganska 
temperamentsfulla "Anmärkningar till Sjökrigstjänsten" i TiS 1838 
allmänt pläderar för tyngre och kraftigare kanoner, kritiserar det 
stora antalet klasser och rekommenderar enhetskalibersystemet.43 

Föredraganden i artilleriet 1841 anför beträffande detta system: 
"Det nya bestyckningssystem, som blivit infört inom fransyska och 
engelska flottorna, grundat på likhet i pundigtal av alla ett skepps 
kanoner, synes, genom sin enkelhet, innebära en borgen för dess bi
behållande, så länge den fullgoda kanonen, med dess solida kula, 
äger sitt obestridliga värde."44 (Det sista var riktat mot anhängare 
av bombkanonen, varom mera nedan.) 

I samma årgång av TiS återfinnes ett förslag till kalibersystem 
av Ehrenstam innebärande att bestyckningen på större fartyg skulle 
utgöras av:45 

7 tums bombkanoner 

30-pundiga stycken av 200 kulors vikt i undre batteri 
30- , , , 175 , , i övre , 

30-
" " " 100 " 

och på vanliga fregatter 
, på back och skans m m. 

Detta system började tillämpas för fregatten Norrköpings bestyck
ning, som 1844 bestämdes bli :46 

4 st 61/2 tums bombkanoner 
18 st 30 pd kanoner av 150 kulors vikt 
10st30pd , , 100 , , 

41 Mem AF 1964 No 148 s 332-33 
42 Naval Gunnery; s 601 
43 TiS 1838 s 144 och 169 
44 TiS 1841 s 205 ff 
45 TiS 1841 s 221 
46 OVK hand!, arkiv 20 C III; skr från Chef Sjöförsvarsdep:t den 19.3.1844 
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Samma år äskades för linjeskeppet Stockholm: 

l O st 7 tums bombkanoner 
22 st 30 pd kanoner av 200 kulors vikt 
20 st 30 pd , , 150 , , 
16 st 30 pd , , 100 , , 

Detta äskande upprepades år efter år till år 1855 då medel bevil
jades och beställning kunde läggas ut genom kontrakt med Stafsjö 
bruk. Samtidigt kunde en liknande bestyckning för linjeskeppet 
Skandinavien anskaffas.47 Detta blev FSA:s sista beställning av den 
gamla beprövade slätborrade framladdningskanonen av visst pundig
tal. Men då hade även bombkanonen nått kulmen och artilleriutveck
lingen var med stora steg på väg mot refflade pjäser med bakladd
ningsmekanism. 

5. Bombkanonens lysande men korta tillvaro 

När den franske bataljonschefen sedermera generalen H J Paixhan 
år 1822 publicerade sin bok "Nouvelle force maritime et artillerie" 
rekommenderande för marint bruk grova korta kanoner skjutande 
krutladdade projektiler - bomber -, innebar det verkligen en ex
plosiv bomb mot det konventionella artilleriet och de seglande farty
gen av trä. Paixhan tvekade inte att förutse Englands stolthet, segel
flottornas, försvinnande och uttrycker det så: "Två uppfinningar 
medför en omvälvning av taktikens principer- ångfartyget och den 
laddade kulan." 

Utvecklingen i Frankrike gick med fart:48 

1823 tillverkade Paixhan en 22 cm bombkanon (80 pds) för prov 
1830 tillverkades 67 st dylika för flottan 
1835 slutliga försök med dessa på "Meteore" 
1836 beslöts att ersätta 2 :a batteriets stycken med bombkanoner 

(detta var delvis redan gjort) 
1839 antages brandrör för bombernas antändning 
1842 antages Billettes granater som ge säkrare tändning. 

47 tlVK hand!; arkiv 20 B IV a; Rekvisitionsförslag 
48 Mem AF 1964 No 149 s 526-548 
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Paixhans förslag och försök orsakade i många länder en tidvis 
hetsig och förbittrad diskussion och polemik mellan traditionalister 
och anhängare av små ångfartyg med bombkanoner. I Sverige kom 
försök med bombkanoner i gång mot slutet av 1830-talet 49 men den 
allvarligare striden och polemiken utspelades under 1840-talet. Som 
ett litet förspel kan emellertid betraktas det bekanta föredraget i 
KOMS år 1833 över ämnet "Huruvida är det troligt eller kan det 
anses möjligt att i en framtid krigsfartyg, drivna av ånga, kunna till
':äl?abringa ~n så huvudsaklig ~örändring i stridssättet till sjöss att 
lmJeskepp saclana de nu orga111seras kunna undvaras?" Föredrags
hållaren svarar bl a med följande magnifika passus som det må till
låtas att citera här: "Men trävallarna, en linjeskeppsflotta, är för 
varje av havet omgjordad stat dess fastaste värn. - - - Och det 
är mot dessa (linjeskeppen) som ångbåtarna skola våga mäta sig pil 
havet, på det element, som så länge uteslutande varit deras herra
välde. Må ångbåtarna taga sig tillvara!"50 

Ehrenstam behandlar bomber och bombkanoner i sin "Lärobok 
i Sjö-A~tilleri-Vetei:skapen" 1838 men uttalar sig ganska försiktigt.51 
En hetsigare polemik kom i gång genom inlägg av premiärlöjtnant 
A_. W La ven i KKr V A Tidskrift 1844 och 184 7. I det första inlägget 
havdade Laven: "Det som hittills är bekant om sprängbombers ver

k~n sy?es ~?:!da,. att ~ett~ vapen sannolikt åstadkommer ganska 
vasenthga forandnngar 1 kngsfartygs byggnad." I det senare inläg
get antyddes att bombernas användande skulle komma att medföra 
de stora skeppens avskaffande. 52 Lavens synpunkter bemöttes bl a i 
TiS 1849. 

Prov med bomber anställdes i Sverige år 1837 och resultaten från 
dessa låg till grund för Ehrenstams bedömningar i läroboken. På 
Ehrenstams förslag kom i april 1840 försök till stånd med 2 st 36 pd 
kanoner av Aschlings modell urborrade till 6112 tums bombkanoner. 
Bombernas funktion var otillfredsställande. Till rapporten från 
skjutningen fogades ett PM av Ehrenstam med förslag till modifie
ringar.53 Följande år då riksdagen beviljade 40 000 kr för anskaff
ning av bombkanoner54 beordrade FSA prov med en lantartilleriet 

49 TiS 1844 s 66 
50 Svenska Flottans Historia Del III 
51 Ehrenstam; Lärobok i Sjöartillerivetenskapen; s 203 
52 KKrVA Tidskr 1848 s 31 
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tillhörig 7 tums bombkanon av 1839 års stadfästade konstruktion 
ombord på kanonslupen Gaute.53 Kanonen fungerade men träffre
sultatet var dåligt. Förberedelser för anskaffning fortsattes dock. 

Bombkanoner började införas på kanonslupar år 184154 och några 
år senare började man komplettera skeppens och fregatternas be
styckningar med några bombkanoner. (Se bl a bestyckningsförslag i 
avsnitt 3 ovan.) 

Under de närmaste åren anskaffas ett antal 7-tums-pjäser av 1841 
års (v Sydows) modell och 6112 tums av 1844 och 1846 års modell.55 

Vidare erhålles åren 1845-50 nya anslag på tillsammans 83 700 kr 
för fortsatt anskaffning av bombkanoner,54 så att antalet sådana 
pjäser omkring 1855 uppgår till cirka 150 st.55 Anskaffningen fort
gick ytterligare några år, men 1860 utlades den sista beställningen 
- ett parti 61/2 tums pjäser. Bombkanoner kvarstod i bestycknings
listor ytterligare ett par decennier. 

Utformningen av bombkanonerna hade inte erbjudit större teknis
ka problem. Värre var det med ammunitionen, bomben. Den var till 
en början sfärisk liksom fullkulan, men modifierades och kom också 
att utformas "oval" d v s med en cylindrisk del mellan två halv
sfärer,56 vilket gav större tyngd och verkan. Men det besvärligaste 
problemet att lösa var tändröret, som skulle initiera sprängladdning
en, då projektilen nått målet. Den tidigare modellen för den vanliga 
kanonens "concavekula" med en stubin, som antändes vid skottloss
ningen var helt otillfredsställande. Man sökte sig nu fram på två 
vägar, dels genom ett inställbart tidrör, dels genom ett s k perkus
sionsrör, d v s ett tändrör som tänder vid anslag mot mål. 

Tygmästaren v Sydow i Stockholm hade tidigare framgångsrikt 
sysslat med slaghattar och slaglås till kanoner. Den nu aktuella ut
vecklingen kom huvudsakligen att förläggas till Stockholm. Ett la
boratorium började där byggas på Loudden år 1847, och dit kom så 
småningom också att förläggas aptering av bomber med perkussions
rör även för lantartilleriet.57 

53 öVK hand!; arkiv 20 J III :2; provskjutningsprotokoll 
54 Gynther Del III s 253 
55 ÖVK hand!; arkiv 20 D II a; Huvudbok för artilleripjäser 
56 J C E Christersson, Handbok i Sjöartilleri s 92 Stockholm 1881 
57 Gynther Del V s 4. K hr 10.12.1847 och 3.3.1854. Viss laboratorieverksamhet 

hade tidigare bedrivits i kastellet på Kastellholmen. Detta sprängdes i luften 
1845 

122 

Men l~ngt tidigare hade uppdrag lämnats Stockholmsvarvet att 
uppgöra ritningar på såväl bombkanon som projektiler med brand
rör.58 Från år 1841 och ett par decennier framåt genomföres på FSA. 
uppdrag ett flertal provskjutningar med undan för undan förbättra
de brandrörskonstruktioner. Den första från kanonslupen Gaute har 
tidigare omnämnts. Den första klart lyckade provskjutningen synes 
ha varit den som den 21 augusti 1858 utfördes från kanonskonerten 
von Essen varom tygmästaren J Ameen skriver:"--- Om tven
ne skott undantagas nämligen första dagens l :a och 15 :e skott så 
visar skjutningen det lika ovanliga som tillfredsställande resultatet, 
att endast 3 :ne skott av 40 ej sprungit vid anslaget i tavlan (de 3 
bomberna tagna ur 1853 års aptering)."59 

I Sverige tillverkades de första bombkanonerna omkring 1840 och 
de sista omkring 1860. Det var en kort blomstring. I Frankrike lig
ger förloppet l O år tidigare; den första serien kom till 1830 och om
kring 1850 upphörde nytillverkningen. 

Paixhan hade på sitt sätt haft rätt, men han hade förbisett bety
delsen av utgångshastighet och porte, för att inte nämna skydds
pansar. Tekniken löpte förbi Paixhan. Hans uppfinning som presen
terats som en revolution av marina stridsmedel, hade införts under 
strid mot skeptiker och jubel av anhängare. Den hade starkt bidragit 
till en dödsdom över flottorna av trä, men blev snabbt själv omodern 
och ineffektiv genom teknikens snabba framsteg - pansarskyddet 
för fartygen. (forts.) 

PERSONALlA 

(Några förkortade uppgifter ur L L v Horn; Biografiska anteckningar) 

Ehrenstam, Johan Fredrik f. 1800 d. 1849. 
1816 Kadett vid Kungl Krigsakademien 
1818 Underlöjtnant vid örlogsflottan 

1819-1829 Div sjö- och landkommenderingar 
1830 Led. av K. örlogsmannaSällskapet 

58 Sthlms örlogsstations hand!; Varvschefsämbetet; Art Dep:t E, Skr från FSK 
den 9.7.1841 

59 öVK hand!; arkiv 20 J III :2 No 47 
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1831-1833 Deltager i större artilleriförsök i Karlskrona 
1837 Led. av åtskilliga kommitteer. Resor England och Frankrike 
1839 Led. av K Krigsvetenskapsakademien 

Utgivit lärobok i Sjöartillerivetenskapen 
1841 Utgivit lärobok i Mekanik 
1842 Tygmästare i Karlskrona 
1845 Led. av Statsrevisionen 

1845-1846 Särskilt uppdrag för Chefen för Sjöförsvarsdep. 
1847 Overste, Sekundchef för Konstruktionskåren, Ledamot av FSl'i. 
1848 Statsråd och Chef för Sjöförsvarsdepartementet 

Osterman, Christoffer Didrik f. 1787 d. 1868. 
1802 Kadett vid Kungl Krigsakademien 
1805 Underlöjtnant vid Orlogsflottan 
1808 Guldmedalj för tapperhet till sjöss 

1811-1815 sjökommenderingar 
1818 Kapten vid Orlogsf!ottan 
1819 Led. av K. OrlogsmannaSällskapet 
1823 Tygmästare i Karlskrona; gör kanonkonstruktioner 

1827 och 
1831-1833 Deltager i artilleriförsök 

1837 Varvschef i Karlskrona 
1841 Led. av K. Krigsvetenskapsakademien 
1841 Kommendör 
1862 Avsked 

von Sydow, Johan Gustaf f. 1784 d. 1850. 
1796 Kadett vid Kungl Krigsakademien 
1802 Fänrik vid Armens flotta 
1814 Kapten 
1820 Led. av K. Krigsvetenskapsakademien 
1823 Major 
1824 Konstruerar ny sjömörsare; försök med denna 
1825 Tygmästare vid Stockholms station 
1826 Led. av Komm. till reglerande av Sveriges sjöförsvar 

1827-1837 Deltar i kommitteer och försök rörande artilleri 
1838 Led. av K. OrlogsmannaSällskapet 
1844 Konteramiral 
1849 Bef. för Scockholms station 

FÖRKLARINGAR TILL FOTNOTER 

l. Otryckta källor återfinnas, där ej annat ang1ves K. Krigsarkivet 
2. TiS = Tidskrift i Sjöväsendet 
3. FSl'i. = Förvaltningen för sjöärenden 
4. OVK = Orlogsvarvet i Karlskrona 
5. K Kr V A = K Krigsvetenskapsakademien 
6. KOMS = K. OrlogsmannaSällskapet 
7. Naval Gunnery=H. Douglas, A Treatise on Naval Gunnery, London 1855 
8. MemAF = Memorial de l'artillerie francaise 
9. Gynther = Gynther S. W., Författningssamling för Kong! Maj:ts flotta I-IX, 

Härnösand-Scockholm 1851-70 
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Litteralur m. m. 

"DE 1000 DAGARNA" 

- boken om John F Kennedy av Arthur M Schlesinger Jr. 

I översättnin g Wahlström och Widstrand, 1965. 

En a v president Kennedys närmaste medarbetare under tiden i Vita huset 

Arthur M Schlesinger har skrivit denna inspirerade bok om presidenten, bokens 

titel syftar give tvis på den korta tid, som det förunnades Kennedy att verka som 

president. Med hänsyn därtill och vid jämförelse med vad andra presidenter hun

nit med att genomföra framstår det in te bara för författaren utan för envar 

vilken stor president Kennedy höll på att utveckla sig till, då skotten i Dall as 

sa tte punkt för hans liv. 

Bland det som förf. på sista sidan i den nästan 900 sidor långa men ändock 

lättlästa skildringen tillgodoskriver Kennedys fört jänst är att genom honom ett 

nytt hopp om fred tändes i vår värld - varvid vändpunkten kan fixeras till 

den andra Kuba-krisen - v idare slutet på bombproven i a tmosfären, de ameri

kanska negrernas emancipation och det nyvaknade intresset för de fattiga i det 

amerikanska samhället. Kennedy återgav åt USA dess gamla dådkraft. Det är 

möjligt att han, om han fått leva längre, ändock inte hade kunna t fullfölja alla 

sina goda avsikter och att han genom sin för tidiga död besparades missräkningar 

och nu efteråt framstår som någon, som lidit offerdöden. 

Det är intressant att i denna bok föl ja Kennedys utvecklin g under vägen fram 

till Vita huse t och åren därstädes. Det är föga mer än två år sedan ridån gick 

ner för hans liv den 22 november 1963. Sällan förunnas det väl oss att så kort 

tid efter det att händelserna utspelats på världsarenan få taga del av en verkligt 

initierad bakgrundsskildring - i vårt eget land har vi exempelvis först nyligen 

öppnat arkiven på glänt inför vad som hände för 20-25 år sedan under andra 

världskriget. Den som i illvilligt syfte vi ll studera amerikansk statsförvaltning 

för att finna dess svaga punkter har här stora möjligheter men dessa negativa 

aspekter torde mer än väl uppvägas av alla de drag av ansvarsmedveten beslut

samhet och mod, som framstår, får man hoppas, som förblivande kännetecken 

på amerikansk politik, vilket kan vara nyttigt för envar att hålla i minnet. 

I detta sammanhang får ej förglömmas att flera av Kennedys män äro kvar 

i president Johnsons nuvarande administration, exempelvis försvarsministern Mc 
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Namara och utrikesministern Dean Rusk . Andra ha r lämnat regeringen och bidar 

kanske sin tid i kulisserna, bland dem främst Robert Kennedy. Aven han är en 

huvndperson i Schlesingers histo ria, som till skrives stora förtj änster i skilda sam

manhang, exempelvis under andra Knba-krisen, då han visade stor kallblodi ghet 

och fö rslagenhet. 
Förf. sjilv in gick i president Kenned ys s k hjirntrust , som det ålåg att komma 

med framåtr iktade förs lag i ol ika avseenden, att hjälpa till att formulera presi

dentens politik i hans mån ga ta l i o lika sammanhang och att bevaka genomfö

randet av Kennedys pol itik i den ofta t röga ad ministrativa apparaten. Dessa män 

tjänstgjorde som en privat stab å t Kennedy och hade ett betydande inflytande på 

utveck lingen . Till skillnad mot vad som gä llde under Eisenhowers reg im var 

Kennedy sin egen stabschef, v ilket säkerställde att allt sammanhölls i hans person. 

Det var kan ske naturligt att "staben" och v issa delar av adm inistrationen be

t raktade varandra med en ömsesid ig misstro. Det finns väl anledning att tro att 

denna i viss mån återspeglade äve n den un ge presi denten s egen inställning, i varje 

fall efter den första Kuba-krisen vå ren 1961 ("Bay of pigs"-affären), då Kenne

dy ansåg sig v ilseledd av den centrala underrätte lsetj änsten (C I A), m fl. 

Fö rf. vinder sin kritiska sy n främst mot utrik esförvaltnin ge n, som han " an

klaga r" för ineffektivitet . "Att ge UD en in struktion, förk larade Kennedy, var 

exakt detsamma som att släppa ner papperet i lådan för obeställbara brev". "UD 

är som en skål med gele" var ett annat y ttran de av pres identen, som förf. åbe

ropar. Felet ansågs främst li gga i att den administrativa apparaten hade en in 

byggd tröghet som motverkade aktivt handlande. Å andra sid an fann s inom 

administra t ionen ensk ilda toppmän som exempe lvis Harriman och Stevenson, som 

kunde hand la självstind igt och effektivt. Aven mot försvarsledningen riktar förf . 

anmirknin gar. Förs ta gången gä ll er detta Pentagans ytliga och bri stfälliga genom

gång av planerna för anfa llet mot Kuba 1961 ("Bay of pigs"), v ilket helt vilse

ledde pres identen . Samtliga försva rsgrenschefer hade dock godkänt denna plan

Liggning. 

Bokens höjdpunkt är den andra Kuba-krisen, som av Kennedy själv och många 

andra anses innebira "en viktig vändpunkt i histor ien om relationerna mellan 

Öst och väst" . Under den 13 daga r långa kri sen visade Kennedy en "fören in g av 

styrk a och å terhåll samhet, av vilja, kallblodighet och klokhet, så briljant kon

t ro llerad och perfekt ka librerad att den bl ändade all världen". Före robotkrisen 

fruktade kan ske en del människor att USA skulle använd a sin sty rka på ett 

otyglat sätt eller inte alls . Men den genomgångna krisen gav vä rlden - också 

Sovjetnnionen - en känsla av Amerik as bes lu tsamhet och ansva rsmed vetn a söitt 

att bruka sin makt. 

Också Kennedys sätt att diplomatiskt manövrera i denna öpp na konflikt med 

Sovjet visade ha ns goda psykologiska hand lag. Han gav hel a ti den motståndaren 

t id till eftertanke och ompröv nin g och aktade sig noga för a tt driva honom t ill 

oöverlagda reaktioner eller skära av hans reträtt. Det fanns före krisen icke t id 

för rådrum och överläggning med NATO-bröderna, därför måste Amerika och 
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Kennedy själva söka sig väg men därmed framträdde även hans lederskap för 
västvärlden som helhet. - Det är i detta sammanhang egendomligt att konsta
tera att det var Frankrike och de Gaulle som gav Kennedy det första villkorslösa 

stödet. 
Kennedys militärpolitiska uppfattninf' tog sig uttryck i en rev iderin g av Ame

rikas doktrin för eventuell kärnvapeninsats, även om det var försvarsminister 
Mc Namara, som gav denna doktrin sitt namn. Tidigare gä llde den massiva ve
dergällningens princip nu ersatt av en mera flexibel uppfattning, som 13mnade 
motståndarens befolkningscentra utanför målfördelningen. Detta medförde krav 
på en gemensam kärnvapenstrategi för N A TO och en politik som motverkade 
spridning av kärnvapen med al la de risker en såda n spriclninh inrymme r. "Rela
tivt svaga nationella kärnvapenkrafter med fiendestäder som mål var, förklarad e 
Mc Namara, farliga i fred, därför att de kunde inbjuda fienden til l ett preventivt 
första slag, och oanvändbara i krig." "Begränsade, oberoende Lirnvapenstyrkor 
är farliga och dyra, föråldras snabbt och saknar all trovärdighet som avskräck

ningsmedel." 
Genom sin uppläggning av stoffet i boken tecknar förf. en inträngande bild 

av Kennedys karaktär sådan den viljemässigt byggts upp av honom själv under 
påverkan av miljö och omgivninh, icke minst hans sjukdomar, som bragte honom 
ända till dödens gr;ins. Detta är inspirerande läsning icke minst skildringarna av 
Kennedys fysiska och mora liska mod i olika påfrestande situati oner . Mod var 
för övrigt elen egenskap Kenneely satte främs t i männi skakaraktären och han 
skrev själv en bok om "Stuclier i mod". Allmänt bekant är Kennedys in sats under 
Stilla Havskriget i striden om Sa lomonöarna som chef på PT -109, då han s fartyg 
sänktes av den japanska jagaren Amahiri. Kenneelys lugna tapperhet, hans fan 
tastiska bragel att simmande bogsera en av sina män ti ll räddningen, han s ledar
skap och förmåga att hål la männen vid gott mod ända tills und sä ttningen an 

lände voro utomordentliga. 
Liksom för många andra stora män betydde hustrun my cket för Kennedys in 

satser. Detta kommer till klart uttryck i boken som för övrigt teckna r en mycket 
vacker bild av .Jacqueline Bouviers karaktär och insatser. 

Vid Kennedys våldsamma död de lades förlusten a v denne store amerikan a v 
hela västerlandet och även a v många utanför dess kulturkrets. Den brittiske pre
mierministern Harold Macmillan frågade sig: "Varför var denna känsla - denna 
sorg - så universell och personlig samtidigt?" "Berodde det på att Kennedy i sin 
person tycktes förkroppsliga hoppet och förväntningarna hos den ny a värld, som 
just nu kämpar för att träda fram - för art som en fågel ~enix höja sig ur dec 

gamlas aska?" 
H. U. 
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DIE DEUTSCHEN KR!EGSSCHIFFE 1815- 1945 

av Erich Gröner 

.J. l'. l.chmann s Verb~. MLinchcn 1966. 

!l land marinentusiasterna världen runt, dc s k shiplovers, torde namnet Erich 
Gröner vara v:l lbekant. Denne marinhi stO riker och kännare av örlogsfartygen 
genom tiderna har städse räknats som en av de fr:lmsta sakkunniga inom bran 
schen . Man kan gott s:lga, att hans verk över tyska flottan j:lmte dc av honom 
införda skeppsski sserna varit epokgörande. 

Född 1901 i Berlin var Gröncr ännu en sko lyngling, när det första världskriger 
bröt ut. Han gick 1918 in som frivillig vid marinflyget och upplevde samman
brottet samma år. Efter kriget studerade han skeppsbyggeri vid tekniska högskolan 
i Berli n samt nationalekonomi vid universiteten i Kiel och Ti.ibingen. Det svåra 
20-talet i Tyskland med infl ation och nöd tvang honom, liksom så mången an
nan, avbryta st uelierna och bege sig ut. Åren 1923-24 tillbringade han till sjöss 
som maskinassistent hos Hamburg-Syclamerikalinjen. Tills han såsom medarbe
ta re vid marinmuseet i Berlin och sech.n 1929 vid den nyupprättade flottan kunde 
ägna sig :3.t sin stora passion skeppsby[.;gn:ldshisroria samt insamlandet och ana
lyserandet av fanygsbilder . 

Ti ll sammans med en sjöoffi cer Alexander Brede utgav han 1931 sin första 
bok "Die deutschen Kriegsschiffe". N:lr denne 1933 övertog redigerandet av 
den kända, anrika marinkalendern "Tasc henbuch der Kriegsflotten" - startad 
1899 av kapten Bruno \'ifeyer - hade han förm3.nen a tt räkna Gröner till sin 
medarberHsub. Den grönerska sakkun skapen och konstnärliga begåvningen om 
,;estaltadc den norma lt å rligen utkomnund c kalendern i högsta grad. I st:i llc t för 
de h ittills brukliga grova skisserna och si lhuetterna införde Gröner ska lenlip rit
ningar av dc olika nationernas örlogsmän. Uneler årens lopp presenterade ban på 
detta vis tusentals båtar, från de största slagskepp till de min sta kanonbåtar. 
Denna hans framställningsteknik övertogs efterhand av andra marinkalcndrar. 

Efter å rslångt, mödosamt forskningsarbete utkom år 1937 Gröners grundl:ih
gandc arbete "Die deutschen Kriegsschiffc 1815-1936", med sina 350 förstklassi 
ga ritningar och uttömmande tekniska o. a. data den fullst:incligaste och nog~,;ran 

naste redovisni ng, som dittills publicerats över tyska flottans fartygstyper. Hans 
'1954 publicerade "Die Schiffc der Deutschen K ricgsma rinc und L uftwaHc 1939 
- 45", med 228 ritningar plus data utgjorde en fortsättning h:irpå. Åren 1939- 44 
redi gerade han en egen kalender "Die Handelsflotten der Welt" , inneh ållandc
uppgifter om 30 000 bndelsbrty); och hundratals från det gröncrska ritstiftet 
h:irstammancle skisser. 

Under kriget anlitade marinen och flyget luns sakkunskap. Man l:lt honom 
omarbeta dc viktiga lundböckerna i fartygsidentifiering. Vid m:tskerandct av 
hjälpkryssarna erhöll cheferna av ho nom många goda råd, innan dc begav sig ut 
p~ världshaven. l krigets slutskede 1945 gick Gröners hela rikhaltiga arkiv för-
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Ur bokens illustrationer: slagskeppet Schurnhorst, sådan t det tedde sig ,r,. 1942. 

lorat vid den ryska ockupationen av Dahlenberg. Efter återkomsten till Berlin 

var han sålunda tvungen börja om från början. För sin förlorade egendom erhöll 

han in gen som he lst ersättning. Alla svå righeter till trots började han redan 1950 

ge ut en marin tidskrift Unimare, vi lken dock 1952 uppgick i den å teruppstånd

na, ansedda Marine Rundschau (nu 63. å rgån ~e n), cLir Gröner inrrätt som red ak

tör för nyhetsavdclnin gen . 
Alltsedan 1955 :ignade han all sin energi och lediga rid till att hopsamla och 

sovra material för den stora uppslagsbok om Tysklands flotta å ren 1815-1945, 

kronan på verket av hans produktion. Arbetet drog ut på tiden och var förenat 

med ofta oövervinnerliga svårigheter. Visserligen tjänade hans tidigare böcker 

som gott underla~, men dc mås te till sto r del omarbetas. Nya källor hade spårats 

upp, andra å ter definitivt ~å tt för· loradc. Av sig själv och sina medarbetare 

fordrade Gröner obetingat vetenskaplig cikthet och tillförlitlighet vad kä ll orna 

beträffar. De ska rpaste kritikerna k allade han sina bästa medhjälpare. Drygt t io 

år arbetade han på sitt sto ra ve rk. Detsamma stod inför sin fullbordan, då döden 

plötsligt ryckte penn a och ritstift ur författa rens hand. Under en av sina många 

forskningsresor avled han oväntat den 21.6.1965 i Paris. H ans närmaste vänner 

har dock beslmat fullfölja arbetet. Fö r att undv ik a ytterligare dröjsmål har man 

uppdelat verket i två volymer, av vilka den förstJ. nu utk ommit. Den omfat tar 

samtliga krigsfarty g, även en del beslagtagna icke tyska, vilka å ren 1815- 1945 

fört tysk örlogsflagg. I 2. bandet kommer al la special- och hjälpfarty g, ett regis

ter och eventuella tillägg att in gå. 
Band l upptager 446 sidor, men inneh åller en fö rbluffande mängd sakuppgifter 

av alla dc slag. Det första avsnittet består av 15-spa ltiga tabeller tekniska o. a. 

uppgifter om de enskilda f a rty gen, från pansarfregatter till moderna ubåta r. 

H ärvid har typindelning och k ronologisk o rdning följts. I li sto rna finner man : 

namn, varv , byggtid och -kostnader, deplacement, skrovdimen sioner, maskinstyrka, 

fart, aktionsradie, bränsleförråd etc. Huvuddelen av boken omfattar farty gs

beskrivningar och -r itnin gar. Beskri vni nga rna ä r y tterst noggranna och utgö res av 
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sju punkter: a) typ, byggart, p ansar, b) maskinell utrustn in g, c) bestyckning, d) 

sjöegenskaper, e) bcsättnin gsstyrka, f) speciella kännetecken och g) användning 

och slutligt öde. De med minutiös noggrannhet utförda 471 ritnin ga rna i skalan 

1: 1250 - delvis kompletterade med däcksplan er - är genomgående av hög 

klass. Förutom ett få tal , bär dc allesamman mästaren Gröners signatur. För mo

dellbygga ren någontin g a tt taga va ra p å. 

Sedan å ret 1815 har otaliga kri gsfa rty g löpt av stapeln i Tyskland. I boken 

konfronteras läsaren med gamla t raditionsrika namn frå n segelfartygens och de 

första ångdri vna pansa rk olossern as tid intill de stolta slagskeppen under Tirpirz

eran och Tredje Rikets örlogsmä n. Kejsa rdömets flotta, den republikanska 

Re ichsmarine och dess efterträdare Kriegsmarine under den nazistiska regimen, 

dessas uppby ggnad och undergå ng ger bok en kl a rt besked om. Vid studerandet 

av Hitlertidens flotta frapperas man av .flen totala frånva ron av skeppsnamn 

anknytande till dc då tida makthava rna eller deras a llenarådande parti. Ovanligt 

inom en d iktatursta t. 

Där vi ssa fart n; av folkhumorn besåvats med smeknamn ha r författaren ej 

försumm at nämn a dessa. Så döptes t. ex. den ofullbo rd ade slagkryssaren Prinz 

E i te l Friedrich vid si n försenade sjösä ttn in t; den 13.3 .!920 a v va rvsarbetarna i 

Hamburg till "Noske". Pansarskeppet Oldenburg (1884) ka llades "Bugeleisen", 

Sachsen -k lassen s ( 1877) skepp "Zcmcntfabriken", linjeskeppet H annover (1905) 

"Qualmpott", kanonbharna av typen Wespc (1876) "Sc hlickrutscher" eller 

" \'ifattwan zen". Båtarnas utseende och framträdande egenskaper spelade härvid 

si n givna ro ll. De miss lyckade min svepa rna av F-typ (1935) fick snart heta 

"Horst- Wessel-Fiottiljen", emedan dc jämt och ständigt låg under reparation och 

sål unda marscherade med flottan blott " i anden". l den nazist iska kampsången 

hette det ju: "marschieren im Geist in un sren Reihen mit" . 

Genom Erich Gröners forskargä rning har en under gångna tider mäktig flotta, 

v il ken kri ge t tvenne gånger praktiskt taget utplånat, fått ett minn esmärke. Denna 

bilans över flottan ifråga, skri ven av den v;irld somspännande shiplover-kretsens 

grand old man utgör för den av marinhisto risk forskning intresserade en verklig 

kä ll a att ösa ur. Den bör icke saknas på hans bokhylla. 

P. O. E. 
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Donnelly, Dcsmond , Stru~g lc for rhe world. The coiJ war front lt s origtns 111 

1917. Lond . 1965. 512 s. Rcg. 

·X· Wittrock, Bjö rn, Henry A. Kiss ingers buk "N uclear weapons and policy i dansk 

utrikes- och försvarsdebatt". Uppsats framlagd v id doc. Wahlbäcks pro

semina rium i statskunskap höstterminen 1965. 27 s. 

JZ opp, Theodore, War in the modern wor ld. Lond. 1960. 400 s. Lit t. re~. 

Darby, Madge, Who eaused the n1utiny o n the "J3uunty"? Syd ney l%5. 126 s. 

Re g. 
•·suldathemsverksamhctcn. Ett betänkande om det sta tlisa stödet m 111. Sthlm 1':.165. 

167 s. (S O U 1965: 52 foörsvarsdep ). 

·~om upphandlin g av försv arsmaterieL Sthlm 1965. 15~ s. (S O U 1965 :69 För

svarsdep) . 

.J ames, Robert R., Gallipoli. Lond. 1965. 38 4 s. III. 

Görlitz, Walter, Regierte der Kaise r? Kr i q;s ta~,;ebii c hcr, Aufze ichnun,;cn und 

Briefc des C hefs des Marinc-Kabinetts Adm. G. Alexande r von Miillcr 

1914-1918. Gött. 1959. 455 s. Pers. reg. 

·X· Erkhammar, B. & Ohrclius, B., The R oya l Swedi sh navy. Trans!. by S. S. Med 

ley. Sthlm 1965. 63 s. III. 

Mattingly, Gat-rett, The dcfeat of the Spanish armada. Lond . 1965. 382 s. 111. 

kart. 
~·sjöhistorisk å rsbok 1963-1964. Utg. av Föreningen Sveriges Sjöfartsmuscum i 

Stockholm . Sthlm 1965. 153 s. III. 
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Cousins, Geoffrey , 'The sto ry of Scapa rluw. Lond. l '-.165. 209 s. !ll.rq;. 

Marder, Arrhur .J., From the dreadnought to Scapa Fluw. The Royal navy in the 

Fisher era, 1904- 1919. Vol Il : The war yea rs: To the eve of Jurland 

1914- 191 6. Lund. 1965. 466 s. Lll. reg. 

G röner, Erich , Die deutschen Kr iegssch iffe l~ 15- 1945. Hd 1. Miinch . 1965. 446 s. 

111. 
J)oussel, Patri cc, D -day beaches pocket ~; u id e. Lund. l %5. 222 s. Jll.k art . 

Minutt , Rudn ey, G. , The fortress that never was. The m yth of the nazi alpine 

redoubt. Lund . 1965. 208 s. 

Gardiner, Lcs li e, The Royal Oak courts martial. Lond . l%5 . 25~ s. 111. 

Clark, Ronald , W., llattle for Britain . S ixteen wce ks tha t chan ged the wursc of 

history. Lond. 1965. 175 s. 111. 

*Vcirnplikten . Betänkande avg. av 1960 å rs vcirnpliktsutrcdnint;. Sthlm 1965. 656 

s. (S O U 1965:68 .Försvarsdep). 

* Vapenfri tjänst. Betänkande avg. av l %4 å rs utred nin g rörande vapenfria värn

pliktiga. Sthlm 1965. 122 s. (S O U 1965:71 Fö rsva rsdep). 

Brasse y's annual. Th e arm cd forccs y ea r-book l %5 . 76 y ear of publicatiun. Lon d. 

1%5. 367 s. III. 
* Marink a lender 1966. Ärg. 29. Ut g. a v Svcrit;es f lut ta. Föreningen för sjö värn 

och sjöfart. Sth lm J 965. 

Schu nnan, D. M., The education of a nav y. The deve lopment of Bri tish nava l 

st ratc~ ic t hought 1 ~67-19 14 . Lond. 1965.213 s. Reg. 

Gretton, Peter, M ar itime s trate~,;y. A st udy of Briti sh defensc problems. Lund. 

1965 . 210 s. Reg. 

Cuu lter, Stephcn, U-båt fö rli st. Ove rs. av S. Hallen. Vänersborg 1965. 190 s. 111. 

Orig:s titel : Threshu ld. 

Sansorn , A. W., r sp ied spies. Lond . J% 5. 271 s. !Il. 

Ba rracluugh, E . M. C., Fla!(s of t he world. W it h 340 fla gs in full co lour and over 

400 text dra win gs. Lond . 1965. 325 s. lll.reg. 

*Lioyd 's registe r of shippin g. Stat istical tables 1965. Lond. 1965. 

·•uu yd 's register of shippin g. Register book 1965-66. Vo l T. Register of ships. 

Lund . 1965. 

*Sverit;es skeppslista J % 5. U q;. av Kun~l. sjöfartsstyrelsen , farty~,;sregistret. Sthlm 

1965. 

Lewis, Dav id, Untcrnchmen Poi -Cat . E in a rkrischcs Abentcuer. Obcrtra~,;en von 

W. Ritrmeistcr. Berlin 1965. 229 s. J Il. Or i ~,; :s titel: Dreamers of the da y . 

SpravoC: nik suduvod ite lja rybolovnogo flora . (P romyslovaja navi gacija i morskaja 

promyslovaja praktika). Moskva 1965. 163 s. 

Barabu lja, P. D., Mddun a rudn o-pravovoj rdim voznejsich pro livov i ka na lov. 

Moskva 1965. 149 s. 

*Meddclelser fra Danmarks fiskeri- og havsundersogclser. Ny serie: Bd 4 nr 1-7. 

Khvn 1965. 

Ten·ell , Mark, The principles of diving. Lund. 1965. 140 s. III. 
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III. Ltntförsvaret . 

*Aktuellt och historiskt. Mcddcl. fr ll n Militärhistori ska avdelnin gen v id };:ung\. 

militärhögskolan 1965. Sthlm 1965 . 200 s. 

Kaufman, William W., MeNamara strategi n. Amerikansk militärfilosof i under 

1960-talet. dvers. av Erik Holm. Sthlm 1965. (Mi l.lirr.föreningen nr 239. ) 

Cederlöf, Olle, Vapnens historia. l sammandrag från antiken till 1800-talcts slut. 

Sthlm 1965. 202 s. 11\.reg. (Mil.litt.fören in gen nr 240.) 

_,..A rmcorder. Armereglemente. D . L Fo rmella grunder AR l. A o 237/ 1965. 

IV . Flygväscndc . 

*j anc's a ll the world's aircraft 1965-66. Lond. 1965. 533 s. 

Bjuggren, Björn, Attack. Minnen frlln trettiofem års flygtjänst. Sthlm l ':165. 244 s. 

III. 

V. Htstoria och geografi. 

Stybe, Svend Erik , ldchistoria. Vår ku lturs ideer och tankar i historiskt perspek 

tiv. dvers. av Anders Byttner. Ungern u.å. 422 s. Ill.reg . Orig:s titel : 

Idchistoire. 

Olsson, Jan Olof, 20:e århundradet . Världshistoria i vårt sekel. D.5. 1941-1950. 

Sthlm 1965. III. 

Olsson, Jan Olof, Den okände so ldaren 1914-1918. Srhlm 1965. 397 s. Ill.rcg. 

-x·Gemzell, Carl-Axel, Raeder, Hitler und Skandinavien. Der Kampf fur einen ma

ritimen Operationsplan. Lund. 1965. 389 s. III. Bibliogr. (Akad. avh. Lund. ) 

Fall, Bernard, B., Street w ithout joy. From the Indo-China war to the war in 

Viet-Nam. Lond. 1964. 408 s. III. 

dste, Sven, Vietnam- krig utan hopp? Sthlm 1965. 175 s. III. 

Gabricli, Francesco, A short history of the Arabs. Lond. 1965. 192 s. !ll.rcg. 

:Uernstein, Harry, Venezuela and Columbia. The modern nations in historical per-

spective. Englewood Cliffs, N. J. 1964. 152 s. 

Robinson, H., Latin America. The new certificate gcography se ries advanced levcL 

Lond. 1961.466 s. III. 

Morison, Samuel Eliot, The Oxford history of the American peuple. New Yo rk 

1965. 1150 s. Ill.reg. 

Andersson, Ivar, Otto Järte - en man för sig. Sthlm 1965. 308 s. Reg. 

Herlitz, Nils, Tidsbilder. Upplevelser sedan sekelskiftet . Sthlm 1965. 369 s. Jll.reg. 

Ehrensvärd, Carl August, I rikets tjänst. Händelser och människor från min bana . 

Sthlm 1965. 286 s. Ill.reg. 

Hjörne, Harry, Aventyr i tidningarnas värld . Sthlm 1965. 300 s. Ill.reg. 
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Bonham Carter, Violer, Winston Churchill as I knew him. Lond. 1965. 496 s. 

lll.reg. 

Foley, Charles, The mcmoirs of general Grivas . Lond. 1965. 226 s. III. 

Thompson, Paul, C lose to the wind. The carly memoirs (1866-1879) of Admiral 

Sir William Creswell. Lond. 1965. 206 s. I ll. reg. 

Mauriac, Fran~ois, Dc Gaul le. Paris 1964. 345 s. 
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Sorensen, T heodore C., Kennedy. Lon d. 1965. 782 s. Reg. 

Portugal, Madcre, Acores. Les guide bleucs. Paris 1960. 480 s. Reg.kart. 

Hedberg, Gustav, Portugal. En resehandbok . Malmö 1962. 186 s. Ill.kart. 

Berg, Åke, Madeira i närbild. Srhlm 1964. 142 s. III. 

Gordon -Brow n, A., Madeira and the Canary islands. A concise guide for visitors. 
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Henion, Doris V., Venezuela. Land of Bolivar, the liberator. New York 1964. 

120 s. III. 

Ulric, Jean, Venezuela. Paris 1961. 190 s. 111. 

Butlers' Sourh America. New York 1960. 399 s. III. 
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Kanbar, E lliott, Miami and the Caribbean on 10 dollars a day. New York 1961. 

182 s. Ill.kan. 

Nyström, Jan, Resmål i USA. Handbok för USA-resenärer. Uddevalla 1965. 

312 s. Ill.reg. 

VI. Rätts- och statsvetenskap. 
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7. Hammarskjöld, Knut, EFTA. 32 s. 

S. Rasren , Adolph, Västryskland. Från Adenauer till Erhard. 32 s. 
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250 s. 
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300 s. III. 
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2H4 s. 
"·Offent li ghetsprincipen uch myndigheterna. Utarb. av S. -H. Ryman, m fl p& 
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ningssakkunniga. Sthlm 1965. 127 s. (S O U 1965:56 Ecklcsiast ikdep) . 
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seamen. Lund. 1965. 223 s. !Il. 
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MARINST ABEN Bi bliolekel 

Förteckning över tidskrifter vid MS bibliotek under 1':166. 

·• lleteck nar gå va. 

On skemil om cirku lation tordeanmä las till l\ i bl (te l 121 ) 

Svmska tidskrifta. 

·• Allmän månadsstatistik 

*Arki v för astronomi 

'*Arkiv för fysik 
·• Arkiv för geofysik 
*A r kiv för matematik 
·•A rmenytt 
A rti Ile r i tidskrift 
Befäl 
B i b lioteksbladet 
Borgskum 
*Den svenska lottan 
Den svenske underofficeren 

*Den värnp liktige underofficeren 
·• Effek tivt försvar 
->Flottans män 

*Fiygvapennytt 
*FOA-tidningen 
-•Fo lkförsvaret 
*Från departement och nämnder 
-X- försvar i nutid 

*F örsvarsmedicin 
*Försvarstjänstemannen 

*Globen 
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Hemvärnet 
Historisk tidskrift 
Hygienisk revy 
Kungl krigsvetenskapsakademiens 

handlingar och tidskrift 
*Marin-n ytt 
Militärteknisk tidskrift 
~-Mån adens statistik öve r utrikes-

handel n 
Nautisk tidskrift 
·• Nordisk kontak t 
-•of f i cersfö r bu n d sbl ad e t 

*På kryss 
Reservunderofficeren 
*Sjövärnsnytt 
*Skottglugf;en 
Strategisk bulletin 
~-svensk militär idrott 

Svensk sjöfartstidning 

Svensk tidskrift 
Svensk underbefälstidning 

Sveriges flotta 
Teknikens värld 

p 

Tiden 
Tidskrift för kustartilleriet 
Tidskrift för reservofficerare 

*Tidskr ift för värnpliktiga officerare 

*Tidskrift i sjöväsendet 

Till rors med segel och motor 

Vårt försvar 
*Verkskyddet 

Ur ländska tic/skri fta. 

Canada 

*The crowsnest 

Danmark 
-•Marine ridende 
Miliraert tidsskrift 
Tidsskrift for sovaesen 

Finland 

Suomi mercllä 

Frankrike 

La revue maritime 
Revue de dCfense nationale 
Revue mil ita ire genera le 

Italien 

Rivi sta manwma 

N ederländerna 

*Knickerbocker international 

Ons zeewesen 
•·Marine blad 

Norge 

Intern asjona l polirikk 
Norsk militaert tidsskrift 

Norsk tidsskrift for sjovescn 

Polen 

Morze 

Schweiz 

Flugwehr und Tecl111ik 
Interavia 

Sovjet 
l nternational affairs 
Sovict military rev1ew 

Spanien 

Revisu general dc marina 

Storbritannien 

The globe and Iaure l 
Ho vering craft and hydrofoil 

The illustrared London news 

* Joint serv ices recognition journal 

.Journal of the Royal unired serv ice 

in sti tution 
Marine news 
The navy 
Surviva l 
Triron 

Tyskland 
Delphi n 
Flugwelt 
Lcinen los 
Marine Rundschau 
Soldar und Tcchnik 
Truppen pr ax is 
\'V'ehr und Wirtschaft 

USA 

Al l hands 
A rmed forccs 
Arm y 
Audiovisual instruction 

A viation week 
Bureau of ships journal 
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Foreign affairs 

J n dustrial security 

Marine corps gazette 

Military review 

Milirary policc journ~l 

Missile ~nd rockers 

N;wal a viarinn new s 
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Naval rrammg bulletin 

Navy. The magazine of sea power 

•'Ordnance 

Our navy 

Skin diver nugazin·~ 

U S Naval institute proeecdings 

U S News and world report 

p 

Notiser från nar och fjärran 

s~mm:~nst:illd a av Marinsr:~hens Pressavdelnin~ 

Australien 
Patrullbåtar 

Australien bygger f n 14 st patrullbåtar, som kommer att bli ca 30 meter långa 

och får stå lsk rov med överby ggnad i aluminium. Besättningen uppgår till 19 m:tn 

och bestyckningen utgöres av två 40 mm kanoner. Ytterlig:tre sex båur :tv samm:1 

typ kommer rroli~en arr bestä llas. 

(Marine News, december 1%5) 

Norge 
Fregatter 

Fregatterna TRONDHE IM och NARVIK ska ll levereras rill den norska ma

rinen under innevarande år . 

T nrpcdb,1tar 

Wcsrermoens Båcbyg~cri A /S i Mandal har levererar sex torpedbåtar till den 

norska marinen. De två sista av denna typ ska ll leverer:ts i januari 19M>. 

Patrullbåtar 

Den 24 sep tember 1965 sjösattes den :~ndra :~v dc två patrullb,'it:lr som hyggrs 

av Nylands Mek. VerkscHI i Os lo. Fartyget sbl ! heta Acger. 

(Norsk Tidskri fr for S jovesen, november 1 965) 

Fregatt 
Nya Zeeland 

Ny:1. Zeeland kommer troligen att överr:~g:~ freg:~tten WHITRY från den 

britti .~k a marinen inom korr. 

(Marine News, december 1.965) 
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Spanien 
Fregatt 

VASCO NUNEZ DE BTLBAO på 1710 ton av Co nez-klass skall skrotas. 
Avrusrningen p!\börjaclcs elen 1 november. 

(Rivista Marittinu, januari 196(• ) 

Sovjetunionen 

M askincri f M bärplanb/itar 
En ny typ av dieselmotor för bcirplanbårar har konstruerats i Sovjet. Motorerna 

av denn a typ utvecklar 1100 hkr. 
(M:uinattachen i Moskva) 

Storbritannien 
Hangarfartyg 

Brittiska försvarsdepartementet överväger enligt uppgift att best~lla två nya 
f B l h.. kat1 dock CJ. fattas förrän försvarspoltoken och det hangar artyg. es ut arom 

finansiella Liget klarn at. 
(Marine News, december 1965) 

Jagare 
Den femte enheten i COUNTY-scrien, FlFE, har just avslutat sina provturer 

och skall tagas i tjänst. GLAMORGAN, som är elen sjätte COUNTY-pgarcn, 
påbörjar sina provturer i januari. 

(Rivista Marirrima, januan 1966) 

Jagare skrot<tS 
Jaga rna CHAPLF.T, DUNKTRK, TERMAGANT och TUMULT har så lts 

för nedskrotning. 
(Ma rine News, december 1965) 

Fregatt 

LEANDER-fregatten JUNO SJOSattes elen 24 november 1965 h~s John _I 
Thorneycroft & Co Ltd i Southampton . .JUNO har 263 mans besc"ittntng och ar 
utrustad med bl a Seacat luftrobotsystem och en helikopter. 

USA 
Atomubt'ttar 

SIMON BOLIVAR (SSBN-641) levererades elen 29 oktober 1965 från varvet 
i Newport News, Virginia. SIMON BOLIVAR är elen 31 :a en heten i Pobrispro
grammet, som samman lagt omfattar 41 atomubåtar. 
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HENRY L STIMSON (SSBN-665), som blev försenad på grund av en varvs
arbetarstrejk, sjösattes i november i Groton, Connecticut. 

Ny- och ombyggnadsprogram 

(Marine News, december 1965, och 
Rivista Marittima, januari 1966) 

Nybyggnads- och ombyggnadsprogrammet för budgetåret 1965/66 har fastställts . 
Fyra snabbgående underhållsfarryg, vardera på ca 27.000 ton planeras. Dessa 
fartyg skall ständigt vara utgångsgrupperade i strategiskt viktiga havsområden. 
Vidare skall två bärplans-kanonbåtar byggas. Dessa är prototyper i ett program 
om 36 enheter. Bestyckningen blir en 40 mm akan, raketställ och ett automat
vapen. De får mångsidig användning. Nybyggnadsplanerna omfattar även fyra 
oceangående minsvepare på 940 ton. 

Libcrtyfartyg till Vietnam 

25 st Libertyfartyg sättes f n 
Vietnamföretaget. 

F art y gsbyggnadsplaner 

stånd för att förstärka transporttonnaget för 

(Marinattachen Washington) 

Västtyskland 

Det västtyska fartygsbyggnadsprogrammet för de närmaste åren omfattar 222 
nya stridsfartyg och ett 60-tal trängfartyg. Bland stridsfartygen märks 4 HAM
BURG-jagare, 6 snabba KOLN-fregatter, 50 motortorpedbåtar, 30 ubåtar, 20 
patrullbåtar och 74 minsvepare. Några av dessa fartyg har redan levererats, t ex 
jagarna HAMBURG, SCHLESWIG-HOLSTEIN och BAYERN och fregatterna 
KOLN och EMDEN. Av de nya trängfartygen kommer 12 att bli förrådsfartyg, 
13 tankfartyg och 20 bogserbåtar. 

(USNI Proceedings, september 1965) 

Korvetter ft'tr robotbestyckning 

Tartar-robotar skall installeras på de nya 2000-tons korvetterna, som planeras 
byggas. 

(Marine News, december 1965) 

Landstigningsfarkoster 

Nybyggnadsprogrammet omfattar 56 landstigningsfarkoster och är fördelat på 
följande typer : 

10 

6 st LSM 
22 st LCU 
28 st LC 

1000 ton 
400 ton 
140 ton 

(Marinattachen i Bonn) 
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T orpedbdtar 
Allmänt 

Tio av de redan befintliga JAGUAR-torpedb~tarn a skall bestyckas med Marina stridskrafter 1964 

Tartar-robotar. Ytterligare tio fartyg av denna typ planeras. Hangar- Atom-

(Badische Zeitung, oktober 1965) kryssare Kryssare Jagare Fregatter Ub~tar u b~ tar 

Argentina 3 9 8 2 
Australien 2 6 (3) 12 4 
Brasilien 2 13 18 4 
Chile 2 6 5 2 
Danmark 5 (2) 4 (2) 
Frankrike 3 3 18 (2) 44 (1) 20 (3) 
Förenade 
Arabrepubliken 4 6 10 
USA 55 (1) 43 402 (16) 339 (26) 142 35 (40) 
Grekland l 8 9 2 
Indien 2 3 17 (2) 
Indonesien 6 9 6 
Israel 2 2 
Italien 4 (2) 8 44 (6) 6 (4) 
J apan 18 (5) 26 (2) 6 (2) 
Jugoslavien 3 4 3 (2) 
Kanada 9 41 (10) 2 (3) 
Kommunist-Kina 2 (?) 5 18 23 (5) 
Nationalist-Kina 5 20 
N ederländerna 2 12 13 ( 4) 7 (2) 
Norge 3 5 (5) 6 (15) 
Nya Zeeland 7 (2) 
Pakistan 5 3 (?) 
Peru 2 2 7 4 
Polen 5 9 
Portugal 3 14 (3) 3 
Rumänien 4 6 14 
Sovjet (?) 23 165 99 350 20 
Spanien 4 26 (1) 20 9 
Storbritannien 7 (l) 5 27 (2) 78 (14) 49 2 (5) 
Sverige 2 12 9 23 (13) 
Turkiet 9 lO 
Venezuela 6 3 
Väst-Tyskland 8 (2) 6 11 (5) 
Ost-Tyskland 4 

s.iffrorna inom parentes anger fartyg som planeras eller befinner sig på konstruk-

twns- eller byggnadsstadiet. 

(Military Review 4/65) 
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En modern svensk stålindustri 
med tradition i kvalitet 

Under förra seklet slogs ovanstående 

stämpel på stålet som levererades från 

Turbo-Wikmanshyttan. 1 dag används det 

moderna CRU-märket. Första gången man 

använde beteckni ngen CRU var år 1860 på 

det uchatius-stål som då tillverkades vid 

bruket. Bruksherren hette Carl Reinhold 

Ulff och hans initialer lånades till märket. 

CRU har över hela världen med rätta b l ivit 

en symbol för kvalitetsstål från ett svenskt 

bruk med traditioner. 

WIKMilNSHYTTE BRUKS DB ~~·~ !0J I Verktygastål CHU 
RosHritt stål 

Hårdmetall 
Vi kmanshyttan - Sveri ge 




