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KU NGL 
ORLOGSMANNASÄLLSKAPET 

Meddelande 
Nr 4/1967 

Kungl örlogsmannasällskapet höll onsdagen den 1 mars 1967 
ordinarie sammanträde på Sjöfartsmuseet i Göteborg i närvaro av 
6 hedersledamöter, 11 arbetande och 2 korresponderande ledamöter. 
Till föredraget hade infunnit sig 19 inbjudna gäster med represen
tanter för staden Göteborg, krigsmakten och pressen. 

(Utdrag ur protokoll) 

1. Meddelade ordföranden att sedan nästföregående sammanträde 
hedersledamoten, f generalmajoren A Örnberg avgått med döden. 

Ordföranden lyste frid över hans minne. 

2. Valdes till föredragande i vetenskapsgrenen organisation och 
fö rvaltning för 1967 ledamoten Nilzen med ledamoten Wiik som 
suppleant. 

3. Föredrog ledamoten Petrelius utdrag ur sin årsberättelse för 
1966 i vetenskapsgrenen organisation och förvaltning. 

3. Talade ordföranden, hedersledamoten Arvas över ämnet "Ak
tuella marina försvarsproblem". 

5. Visades filmen "Okänt eko". Filmen presenterades av 
C MS/Press, kommendörkapten B Erkhammar. 

Sammanträdet avslutades med supe och samkväm på Sjöofficers
mässen, Nya Varvet. 
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Stockholm den 21 april 1967. 

Hans Hallerdt 
sekreterare 



lEDAMOTEN 
M. HAMMAR 

1. En överblick 

Svenskf sjöartilleri på 1700-talet 

från Grundeli till af Chapman 

Under 1500-talet och i början av 1600--talet försågs den svenska 
flottan med "stycken" - eldrör för artilleripjäser - genom rikstyg
mästaren eller Krigskollegium. Kanoner av alla slag inräknades i 
rikets gemensamma bestånd av kanoner, vilket bestånd då och då 
inventerades och registrerades. Den största delen av detta bestånd 
utgjordes av "stora arkliet" i Stockholm, d v s rikets centrala förråd 
av stycken. I detta inräknades t ex ibland även de stycken som, då 
skeppen på hösten avrustades, fördes i land för förvaring över 
vintern.1 Från början förelåg inga större olikheter mellan eldrören 
för fartygspjäser och fältpjäser, varför systemet med det gemen
samma beståndet kunde fungera väl. Det kan emellertid konstateras 
att redan omkring år 1600 en del stycken i anteckningarna anges 
som skeppspjäser och man kan också förutsätta att dessa pjäser hade 
en annan utformning av "huvudet", d v s trumfen än fältpjäserna . 
Detta illustreras av bild 1. Det blev också ganska tidigt så att skepps
pjäserna gjordes tyngre och kraftigare än fältpjäserna. Givetvis 
måste också lavetterna bli olika. Fartygslavetten - sjöraperten, 
styckelådan, "fyrarullalådan" - tillverkades från 1620-talet i flot
tans egna "lådmakarverkstäder" i skeppsgårdarna och särskilt på 
Stockholms skeppsgård på Käpplingeholmen. 2 

Efter Amiralitetskollegiets tillkomst 1634 kan skönjas en strävan 
efter frigörelse från beroendet av Krigskollegium. Denna process har 
delvis skildrats i denna tidskrift genom artikeln "Flottans tyg
mästare och kanonanskaffningen 1650-80", sept 1965. 

1 Th Jakobsson; Sveriges krig 1611-1632; Beväpning och beklädnad; Stockholm 
1938 s 173 

2 C O Cederlund, Stockholms skeppsgård 1605-1640 
Utredning utförd vid Statens Sjöhistoriska Museum 
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Carl XI sökte genom att anbefalla tillämpning av en av tygmä~
taren Samuel Orn utformad "måttstock" åstadkomma en standardl
sering av hela det svenska artilleriet. Måttstocken hade som utgångs
värde den svenska alnen och föreskrev att 1/4 av denna eller 6 tum 
skulle utgöra diametern till en 24-pundig järnkula. Den 24-pund~ga 
kanonens kula kom emellertid då att väga c:a 27 pund. Med sma 
olika "linjer" - järn-, kaliber-, bly- och stenlinjen - blev mått
stocken rätt besvärlig att tolka och utnyttja och förhållandena för
enklades inte av landets olika vikt-system med viktualievikt och 
järnvikt o s v.3 Olikheter i tolkninga~ oc? ti_llämpningar och oli,ka 
krav på materielen resulterade successivt 1 skillnader mellan armens 
och flottans stycken. Vid sekelskiftet 1700 förelåg sålunda förutom 
ovannämnd olikhet i trumfens utformning även större eller mindre 
skillnader beträffande bl a eldrörslängd, godstjocklek, spelrum 
mellan kula och lopp, tapplägen m m vilket närmare beröres ne~an. 

Bland de problem, som under 1600- och 1700-talet bland artl~~e
rister var föremål för olika värderingar och upprepade omvar
deringar kan särskilt nämnas eldrörslängden, eldrörsvikten och gods
tjockleken och dessa faktorers inverkan på utgångshasti~heten el~er 
rättare sagt på skottvidden eftersom det var denna och mte hast~g
heten som uppmättes vid skjutförsök. Då dessa både här i Svenge 
och utomlands utfördes mest vid 0° elevation för att utröna "kärn
skottsdistansen", och spridningen i längd ej sällan översteg 2~ Ofo av 
skottvidden kan man lätt inse att underlaget för bedömnmgarna 
oftast var ganska bräckligt och ovederhäftigt och gav möjligheter 
till nästan vilka tolkningar som helst. Detta utnyttjades också. 

Gustaf II Adolf hade en klar blick för värdet av rörlighet hos 
fältartilleriet och detta omsattes i en strävan efter lätta kanoner. 
Den honom och översten Wurmbrandt tillskrivna lösningen med 
"läderkanoner" var kanske inte så helt lyckad som gamla historie
höeker bruka uppge, men även andra typer togs fram, varvid en 
lägre vikt åstadkoms genom begränsning av eldrörs~ängd och_ g?ds
tjocklek - s k försvagade stycken. Flera författare mom balhsuken 
under 1600-talet förfäktade också den meningen, att stor eldrörslängd 
snarare är till skada än nytta för utgångshastigheten.4 

3 T h Jakobsson a a Bil 1 . . _ ... 
4 D Grundell, Nödig underrättelse om Arullenet ull Lands och S10s etc; Stock

holm 1705 s 54 
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Inom skeppsartilleriet synes denna tendens mindre påtagl~g; sna
rare går utvecklingen under senare hälften av 1600-talet mot allt 
starkare och pålitligare stycken. Tygmästaren i Karlskrona D aniel 
~rundell anger i sin lärobok i artilleri att s k försvagade stycke1 

1 allmänhet icke lämpligen brukas på fartyg. 5 Han bemöter ocks~ 
anhängarna av korta stycken och förklarar att han hellre ser litet 
för långa än för korta stycken.6 De svenska fartygspjäserna under 
första hälften av ~700-talet är också till sin huvuddel s k fullgoda 
stycken som kulmmera med tygmästare Tornquists konstruktioner 
från 1759, förvisso tunga, men tillförlitliga och hållbara och i bruk 
fram till mitten av följande sekel. 

I mitten av 1700-talet framträdde den engelske vetenskapsmannen 
och ballis~ikern Benjamin Robins med nya synpunkter på kanoners 
konstruktwn och krutets verkan i eldrör samt på luftmotståndet. 
Hans maximer inlämnades i olika omgångar från 1743 till 1751 till 
Londons Vetenskaps-Societet. Han hävdade dels att krutets antänd
ning sker ögonblickligt, dels att längre kanoner visserligen ge större 
utgå_ngshastighet men att luftmotståndet växer med kvadraten på 
hast1gheten varför de längre kanonernas större utgångshastighet blir 
av föga värde, _ dels slutligen att krutladdningen inte bör vara större 
än 1/3 av kulans vikt. 

I_ motsats till Robins hävdade den franske ballistikern, brigadier 
Behdor, som började sina skjutförsök vid artilleriskolan i La Fere 
1739-40, att antändningen av krutet sker efter hand i ett accele
rerande förlopp. Vidare att "- - - kanonens botten är ladd
ningens stöd-punkt för att kunna driva kulan, vilken dock är förr 
ur kanon, än hela laddningen är antänd, om laddningen är för 
stor." Kulan drives i loppet men med avtagande kraft varför de först 
antända delarna av laddningen verka mest och de andra allt mindre 
och mindre. Belidor kommer mot denna bakgrund också till den 
slutsatser att en laddning motsvarande 1/3 av kulans vikt är den 
lämpligaste. 

Robins och Belidors teorier och försök förorsakade en livlig debatt 
och många skjutförsök. 7 Det uppstod på många håll en strävan att 
med bibehållen pjäsvikt kunna inrymma en större kaliber eller att 

5 D Grundeli a a s 92-93 
6 D Grundeli a a s 57 
7 Krigsvetenskapsakademiens (Svenska Krigsmanna-Sällskapets) handlingar ] 801 

s 136 och 1799 s 53 
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rned bibehållen kaliber åstadkomma lättare ppser. Denna tendens 
var påtaglig bl a i Portugal och Holland medan den i England och 
Frankrike blev mindre framträdande. 8 I Sverige blev Majoren och 
besiktningsofficeren C F Aschling och skeppsbyggmästaren och se
nare amiralen F H af Chapman hängivna anhängare av och missio
närer för den nya läran om lätta kanoner. Så utspinner sig inom den 
svenska flottan från 1770-talet till af Chapmans död 1808 en kamp 
mellan den gamla skolans män, anhängare av den tunga och fullgoda 
kanonen, och den nya skolans banerförare Aschling och af Chap
man, en kamp som utkämpas i anslutning till den serie av provskjut
ningar, som kom till stånd i land och ordbord, och som slutade med 
åtminstone halv seger för Aschling och af Chapman såtillvida att 
deras konstruktioner godtogs efter modifiering till något ökad eld
rörslängd och tyngd. De påtagliga olägenheterna med de lätta pjä
serna som av det praktiska artilleriets män kunde påvisas och också 
påtalades framtvingade dessa modifikationer. Vid utvärderingen av 
skjutresultaten hade Aschling gått mycket långt i att till sin fördel 
tolka protokollens siffror. 

N är 1700-talet går till ända domineras således det svenska sjö
artilleriet av af Chapmans tankegångar medan materielen ännu 
endast i begränsad omfattning hunnit omsättas från "fullgoda" 
Tornquists stycken till Aschlings och af Chapmans lättare konstruk
tioner. 

I den fortsatta skildringen av det svenska sjöartilleriets utform
ning och utveckling under 1700-talet kommer som grund att ut
nyttjas några skrifter av de mest berörda personerna nämligen: tyg
mästaren i Karlskrona Daniel Grundelis bok från 1705 "Nödig 
Underrättelse om Artilleriet till Lands och Siös, så wäl till Theoriam 
som Praxin"; tygmästaren i Karlskrona Jacob Tornquists handskrift 
från 1754 "Beskrifning eller Nödig underrättelse om det med Theoria 
et Praxis förenade Siö-Artilleriet"; majoren C F Aschlings avhand
ling i Orlogs-Manna Sällskapets handlingar år 1787: "Jämnförelse 
emellan Gamla och Nya Sorten Sjö-Canoner"; samt F H af Chap
mans båda artillerisriska studier i Kong! Vetenskapsakademiens 
handlingar år 1798 resp 1802: "Om s pittskammars canoner" och 

8 KOMS handlingar 1787 s 51 
Robins ideer resulterade ocks?t senare de extremt korta närkampspjäser som 
fick benämningen carronader. 
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"Theoretisk afhandling, grundad på försök, at gifva canoner den ut
vändiga fonn, at deras styrka på alla ställen är svarande mot kru tets 
sprängande kraft". 

2. Grundelis och Tornquists skeppsartilleri 

När Amiralitetskollegium 1670 förflyttades till Karlskrona, med
följde tygmästaren Anders Eriksson Gyllenspaak, som således blev 
den förste av de många tygmästare i Karlskrona, som skulle göra sig 
bemärkta inom det svenska sjöartilleriet. Gyllenspaak befordrades 
till amirallöjtnant i sin befattning, och satt kvar på denna till år 
1690. Han efterträddes av Johan Vilhelm Lejonfelt, som bestred 
befattningen till sin död år 1707.9 Under hans tid tillkom år 1695 
K Maj:ts instruktion för Amiralitetskollegiets tygmästare. I den an
ges i 4:e momentet att tygmästaren skall beräkna behov av nytill
verkning, och "förfärdiga behöriga afritningar uppå Stycken efter 
den Caliber de gjutas skola - - -" .10 Lejonfel t förde en livlig 
korrespondens med bl a den viktigaste leverantören Gert Störning i 
Norshammars gård (Stafsjö). Vid tygkontoret under tygmästarens 
ledning utformas alltmer flottans eget artilleri. 

David Grundell tillträdde som tygmästare 1712 och innehade 
sysslan till 1716. Han gjorde sig emellertid redan tidigare bemärkt 
dels som den förste informatorn vid artilleriskolan i Karlskrona, 
dels genom utgivandet av ovan omnämnd lärobok. Hans intresse för 
artilleriet tog sig också uttryck i samlandet av ett flertal kanon
modeller o dyl som han använde i undervisningen och som sedan 
tillfördes modellkammaren, samt genom en serie teckningar (lave
ringar) visande både stycke- och ammunitionstillverkning från mas
ugn till raketverkstad.9 

Efter Grundeli kom Niklas Rudolf v Reichenbach. Han hade 
ingen marin bakgrund utan anställdes direkt som överstelöjtnant vid 
volontärregementet efter att som fortifikationsofficer ha deltagit i 
ryska kriget. Reichenbach blev kvar som tygmästare ända till 1748.9 

Från hans hand finns ett flertal ritningar på stycken och ammuni-

9 Holmberg, Tygmästare i Karlskrona, TiS 1920 s 473 
1° Kong! instruction för Ammiralitetets Tygmästare i Karlskrona den 9 jan 1695 ; 

Ak, kansliet, DI KrA 
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Bild 1. 24-pundigt stycke, 24 kal, med trumf av flottans :yp och .:6-pundigt 
stycke, 20 kal, med trumf av armens typ . (Ur Grunde/l.· Nödtg underratte/se etc.) 
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tianspersedlar alltjämt i behåll. Reichenbach var den som initierade 
artilleriets förflyttning från Stumholmen (Stubholmen) till nuvaran
de Artillerigården. Denna flyttning började 1734, men redan 1724 
gjorde ReicherJ'bach upp en ritning på hur han tänkte sig artilleriets 
byggnader. Den inlämnades till Amiralitetskollegium 1725 och på 
den finns antecknat:11 "- - - alltså finner Collegium nödigt att 
denna ritning lämnas till Överstelöjtnanten och Tygmästaren 
v Reichenbach börandes stricte efterföljas och tiena till efterrät
telse - - -". Byggnationen kom inte att gå så fort, men mycket 
av Reichenbachs ritning gäller än i dag. 

Jacob Torngnist tillträdde som tygmästare 1755. Mellan honom 
och v Reichenbach bestreds befattningen av v Schantz, Olof Torn
guist och Lorentz Niklas Richter vilkas insatser inte behöver när
mare beröras i detta sammanhang. Jacob Torngnists gärning har 
skildrats genom en artikel i denna tidskrift i april 1963. Här skall 
blott erinras om den lärobok i artilleri som han utarbetade och som 
nu skall jämföras med Grundells arbete. Tygmästarna i Karlskrona 
var utan tvekan ledande inom flottans artilleri och de synpunkter, 
som framföras i dessa arbeten, torde därför kunna betraktas som 
representativa för skeppsartilleriet under denna tidsperiod. 

Grundells arbete trycktes år 1705 och Tornguists är daterat 1754. 
Mellan dem har således förflutit i det närmaste 50 år. Den tiden har 
inte medfört några större förändringar i artilleriets utformning. Det 
finns mer likheter än olikheter mellan de båda böckernas sakupp
gifter, och det har därför synts lämpligast att behandla dem tillsam
mans och kommentera de små skiljaktigheter som finnas, och som 
således skulle representera artilleriets utveckling under tiden. 

Grundells bok inledes med en tillägnan till "Den Stormäcktigste 
Konung och Herre Kg: Carl den XII, Sveriges Göthes och Wändes 
konung - - - etc" med förhoppning "- - - att Eders Kongl 

11 Marinmuseet och Modellkammaren i Karlskrona 
Ritningsarkivet 
Jfr också Ak riksdagsrelation 1734 KrA 
vari bl a rapporteras: 
"- - - Hwad widare om sjöartilleriet kan wara at i underdånighet be
rätta, såsom ock om de sedan sidsta Riksdagen på nya artillerigården anl agde 
bygnader hwaribland förnämligast är det stenhus till Artiiieric Contoir och flere nödige rum, samt zne med gråsten upförde huus till smedjor och låd
makare och swarfware wärkstäder - - - etc hwarjemte ej bort obemärkt 
Jemnas, at den anbefalta nyttiga transporten af hela Artiiieric Wärket ifrån 
den så kallade Stubholmen till nya Artillcriegården är för sig gången - - - " 

292 

{![ l 
l 

Q i 
(Il i ·• 

J 
~~ ·-

., 
~ 

~ . 
l 

~ 

l 
·> 

., 

·• 
~} " ·~ ·• 

·> 

., 

Bild 2. G-pundig slanga, 30 kal; 12- och 18-pundigt ordinarie stycke samt kam
mantycke med spetskammare. (Ur Grunde!!: Nödig underrättelse etc.) 
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Maj:t med Nådigt Oga lärer täckjas jämväl mig anse, och hwad jag 
efter liten förmåga af ett widlyfftigt ämne sammanfattadt i under
dånigt upsåt Eders Kongl Maj :ts här warande Ammiralitets Artillerie 
att betiena, hälst som på Swenska intet där om tillförende i liuset 
kommit, - - - etc". Och i företalet till den välvillige läsaren an
ger Grundell: "Att Svea och Götha Män af ålder burit priset bland 
allt folck för stridbare och manlige giärningar i fäldt, det wet hwar 
och en, som det minsta uti forne handlingar sedt, där ymnoge prof 
äro antecknade, så af deras förstånd i åtskillige ädle wetenskaper och 
konster som särdeles af en stor förfarenhet i krig." 

Det var på den tiden ännu tillåtet att vara fosterländsk. 
Tornquist nöjer sig med att inleda sin bok med Amiralitetskol

legiets resolution sedan boken granskats av bl a utsedda deputerade 
"- - - alltså kan Kongl Collegium ej annat än med besynnerligt 
välbehag visa Herr Amiralitets Tygmästaren Tornquists här igenom 
å daga lagda nit och berömmelige möda till Kongl Maj :ts och Rikets 
nyttiga tjänst---". 

Första delen av båda böckerna utgör en utförlig beskrivning av 
den svenska måttstocken och anvisning om hur kvadrat- och kubik
rötter utdragas i och för måttstockens nyttjande. Anvisningarna voro 
säkerligen välbehövliga, så krångligt som måttsystemet var, men det 
finns inte anledning att i detta sammanhang gå in på dessa problem. 

Eldrörslängd 

Om lämpligaste eldrörslängd rådde under både 1600- och 1700-
talen, som inledningsvis antytts, högst skiljaktiga meningar. Grundeli 
skriver således som inledning till avsnittet om styckenas rätta pro
portion "- - - så att en som uti Artilleriet ännu icke wäl är kun
nig, kan förmedelst några Artilleriböckers igenomläsande, snart 
blifwa förwirrad - - - enär han ser sombliga långa Stycken be
haga, och andra däremot korta; sombliga gilla förswagade och åter 
andra dem billigt och rätteligen förkasta - - - ". Grundell har 
sin ståndpunkt klar. Han berättar om en del provskott med långa 
stycken bl a inför amiral-generalen Hans Wachtmeister, vilka skott 
övertygat honom om de längre pjäsernas större träffsäkerhet. H an 
påpekar också de korta och lätta styckenas häftiga rekyl som med
för risk för att brokarna inte håller, en sak som kan vara värd att 
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ha i minnet eftersom den återkommer i samband med Aschlings 
kanoner. Grundell sammanfattar: "Hwad jag fördenskuld af desse 
och flere egne prof har förnummit, det har gifwit mig en fast annor 
tancka om de korta Styckerne, så att af tvänne fel på Stycken jag 
häller skulle willia tåla alt för stor längd, än alt för mycken kort
het." 

De vid Amiralitetet brukliga järnstyckenas längder anger han en
ligt följande tabell, vartill fogats motsvarande uppgift enligt Torn
quist.12 

P undigtal 
Längd i kal 
D 0 enligt Tornquist 

2 
22 
22 

3 
20.21 

22 

4 

22 
22 

6 8 
21.22 20.21 

22 21 

12 
21 
20 

18 24 
20 20.22 
20 20 

Skillnaden är som synes praktiskt taget ingen. Dessa längder gällde 
s k ordinarie stycken. Tornquist påpekar att det också finns s k 
extraordinarie stycken, varvid de med 25-30 kalibers längd kallas 
slangor och de med 16-20 kal längd för regementsstycken. Utöver 
dessa typer förekommer också stycken för att skjuta skrå eller skrot. 
Grundell kallar dem "Cammar-Stycken" med längder omkring 14 
kal. Tornquist kallar dem "Spitz Cammarstycken eller Nickor". De 
ha koniskt kammarläge och om detta skriver Grundell: "- - -
dock giutes och nyttias de nu sällan för den obeqvämlighet mann 
har wid deras Laddning, att särdeles laddetyg där till effter Camrar
nas beskaffenhet måste giöras - - -". A ven detta uttalande finns 
anledning att ha i minnet. Enligt Tornquist användas endast 2- och 
3-pundiga sådana stycken i flottan. 

Godstjockleken 

Godstjockleken kring kammaren var för ordinarie metallstycken 
l kaliber. Men järnstycken måste göras grövre: "Järn-Styckens 
styrkia och gods måste så mycket starkare än en Caliber giöras, som 
det kan fordras att swara emot fullt gods af }1etall, som är jämt en 
Caliber. Orsaken här till gifwes denne, att Järnet intet så tätt sam-

12 Grundell a a s 82 
Tornquist a a s 69 
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manflyter som Metallen, hwilken smidigare och finare bättre till
hopa rinner, och där en större styrkia äger. Huru mycket förden
skuld ett JärnStycke bör wara förstärkt, enär det fullt gods hafw:t 
skall emot ett Metall-Stycke af fullt gods det finnes åtskilligt: ty 
Järn-Styckerne hos Land-Artilleriet bruklige gifwes l 3/24 Caliber 
ackter wid Cammaren till fullt gods; Men de minste allenast 2/24 
delar öfwer en Caliber. Wid Siö-Staten åter warcia Järn-Styckerna 
något mer förstärkte, ty dem gifwes öfwer Cammaren till fullt gods 
l 4/24, eller ock högst l 6/24 Caliber; hwilket är alt nog, att de 
intet, som tillförende, då mann till Järn-Stycken 8/24 Caliber gaf, 
må wara för swåre och ohanterlige att förrätta något med." (Grun
dell.) Tornquist uppger att järnstycken få 2-4/24 kalibers över
gods. Detta har således minskats något i förhållande till Grundeils 
uppgift. Senare kommer ytterligare reducering av detta att föreslås 
av Aschling med den motiveringen, att tackjärnet blivit tätare, vil
ket framgår av dess ökade specifika vikt. Gjutningsmetoderna för
bättrades således undan för undan under 1700-talet. Om Aschlings 
kanoner mera nedan. 

Vad spelrummet mellan kula och lopp beträffar var det på Grun
delis tid fastställt till 1/22 av loppets diameter (s 72). Armens be
stämmelser vorci till en början desamma fastän man tolkat O rns 
måttstock så att kulan skall utgöra 20/21 av loppets diameter. Krigs
kollegium förordnade emellertid i maj 1706 att kulornas diameter 
skulle ökas så att spelrummet minskas med 1/4.13 Detta upptäcktes 
uppenbarligen inte av flottan förrän Tornquist vid besök i Stavsjö 
1753 undersökte armematerielen. Han skriver: "Sedan iag på sätt 
som förbemält är betracktar styckerna och dess dehlar företogs 
Kong! Krigs Collegii kulor till undersökande och iemförande med 
amiralitets kulorna hwarwid befants en märckelig skillnad i ty de 
förra woro större än de senare så wehl för den ordsakens skull, att 
mynningarna och kulorna bortråsta, som efwen derföre, att spelrum
met måtte blifwa minskatt till befrämjande af wissa skått. - - - " 

Det var dåligt med kontakterna mellan kollegierna emellanåt. 
I sin lärobok anger Tornquist att måttet 1/22 av kalibern som 

spelrum nu bedömts vara för stort, varför det år 1754 bestämdes, 
att kulan skulle förhålla sig till sin mynning som 175 till 181. Man 
hade uppenbarligen på den tiden en viss förkärlek till ojämna tal. 

ta Th Jakobsson a a s 231 
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BBild 3. Armekanoner med äldre och nyare tapplägen, den nyare konstruktionen 
med tappskiva. (Ur Th Jakobsson; Artilleriet under Karl XII :s-tiden.) 
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Tapplägen 

Tapparna som uppbär stycket ansågs böra vara placerade så att 
kanonen fick en viss bakvikt och därigenom kom att ligga stadigt i 
lavetten. Det vanliga måttet var att de sattes på 3/7 av längden 
akterifrån på vanliga stycken och 4/9 d 0 på långa eller lätta stycken. 
I höjdled placerades tapparna i nivå med loppets botten. Motive
ringen till detta var dels att det också bidrog till säkrare skott dels 
- enligt sjöartilleriets målsmän - att lådan därigenom kunde göras 
lägre och därigenom bli mera skyddad under kanonporten. De h:ir 
angivna måtten uppges av både Grundeli och Tornquist, och de ut
nyttjades även av armeartilleriet fram till omkring 1715. På Pol
hems initiativ tog Konungen upp frågan från Bender genom skri
velse till Krigscollegium 1712. Efter försök infördes denna ändring 
vid armens artilleri ungefär samtidigt med att tapparna utformades 
med tappskivor.14 Tygmästare v Reichenbach motsatte sig emellertid 
bestämt ändring av tappläget, varför flottans stycken långt in på 
1800-talet bibehöll tapparna i den lägre placeringen. 

Tornquist hade senare (1758-59) ett speciellt problem med tapp
läget i längdled. Han konstaterade eller ansåg sig ha konstaterat att 
tappläget på en stor del av flottans stycken låg för nära tyngd
punkten - kanonerna hade för liten bakvikt - varför kanonerna 
"stupa på mynningen" vid krängning. Det blev en stor historia, som 
resulterade i utsortering och försäljning av 123 st 24-pundiga och 
197 st 18-pundiga stycken och anskaffning av nya enligt Tornquists 
konstruktion. Detta rätt dramatiska händelseförlopp har skildrats i 
ovan omnämnd artikel om Tornquist, och något utförligare i 
"Aktuellt från Föreningen Marinmuseets Vänner i Karlskrona 1966" 
och förbigås därför här. 

Måhända överdrev Tornquist något vanskligheterna med de fel
aktiga tapplägena, men hela skeendet - även Polhems och Konung
ens ingripande - visar hur stor betydelse man fäste vid tapparnas 
rätta placering. 

14 Th Jakobsson a a s 100-101 
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Bild 4. jämförelse mellan 6- och 12-pundiga stycken av T ornquists och Ehren
svärds modell. Den senare har grövre gods och armens tappläge samt tappskivor; 

avsedd för Armens flotta . (Marinmuseet och Modellkammaren i Karlskrona.) 
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Fänghålet15 

Både Grundell och Tornquist uppge att ju längre fram fänghålet 
placeras desto starkare blir rekylen eftersom krutets kraft då starkare 
åverkar kammarbotten, en gammal uppfattning som uppenbarligen 
var livskraftig utan rimligt verklighetsunderlag. Fänghålet borde 
således placeras så nära botten som möjligt, dock - enligt Torn
quist - vid stycken som laddas med kardus några tum framåt så 
att kardusen, som har sin knop intill botten, bekvämt kan upprivas 
med rymnålen. Lodrätt fänghål rekommenderas av båda. 

Delfiner 

Delfiner kallades de lyftöglor, som brukade placeras på styckets 
översida, och som utformades mer eller mindre konstnärligt -
mestadels just som delfiner. Grundeli anger deras placering så att 
framändan skall vara rätt över tapparna. Därigenom får man rätt 
balans på kanonen vid lyft. Grundeli omnämner delfiner som en 
normal konstruktion, och ritar med ett par undantag sina kanoner 
med enkla eller dubbla delfiner. Tornquist nämner ingenting om 
delfiner och ritar alla sina stycken utan sådana. Någon gång mellan 
1705 och 1755 torde således denna detalj ha försvunnit från far
tygspjäser. Sannolikt voro dessa öglor mera till hinders än till gagn 
vid styckenas ut- och intagande genom styckeportarna. 

Trumfen16 

Som tidigare nämnts utformades trumfen olika på armens och 
flottans pjäser. Grundeli redogör för detta och lämnar motivering 
till denna godsförstärkning i mynningen. Enligt hans uppfattning 
löper kulan rätt fritt genom loppet men slår emot i mynningen vil
ket han konstaterat genom besiktning av begagnade pjäser. Detta 
anslag i mynningen kräver därför en förstärkning av godset. 

15 Grundeli a a s 69 
Tornquist a a s 79 

16 Grundeli a a s 67 
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Bild 5 . skeppsstycken i styckelådor i surrningsläge. (Ur Tornqvists lärobok 
i artilleri .) 
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Numera är det kanske snarast estetiska skäl som motivera trum

fen - och så möjligen att mynningskapellet skall få bättre fäste. 

Förlikning (sikte )1 7 

Styckena ri_ktades "över metallen" d v s över kammarens högsta 

del och mynnmgen. För att anpassa siktlinjen efter loppet, eller rät

tare sagt efter kulbanan vid "kärnskott" tillfördes förlikning d v s 

en siktpinne på mynningen eller långa fältet så hög att siktlin jen 

~ommer att peka mot nedslagspunkten ("gräsningspunkten") . Et t 

lnet framsteg i denna primitiva metod föreslogs av Tornquist som 

k.~nstruerade ett i sid~ed förskjutbart sikte att skruva fast på eld

r?ret. Det s~nes dock mte ha slagit igenom. Sikte i form av uppsätt

mngsanordnmg kom hos oss i bruk först en bit in på 1800-talet. 

Laddningen 

Avsikten är !eke att i detta sammanhang gå in på ammunitionen 

eftersom detta skulle spränga ramen för denna begränsade studie. 

r:ärför skall här blott nämnas några ord om krutladdningen. För 

bade Grundeli och Tornquist gäller samma normer; till 'daglig t 

skott" tages en krutmängd motsvarande kulans halva vikt; till prov

skott vid anskjutning hela kulvikten och till "stormskott" i strid om 

omständigheterna skulle påfordra ökning, tages 3/4 av kulvil~ten. 
Mot slutet av seklet kom krutmängden som framgår av ett senare 

avsnitt, att minskas till 1/3s kulvikt. Krutet laddas antino-en löst 

med laddskyffel varvid det fi xeras med en förladdning elle: i fo rm 

av kardus med papper, pergament eller väv som omhölje. 

styckelådorna 

Avsikten är ej heller att gå in på detaljer rörande skeppslavet

terna - sjöraperterna. Det skall blott konstateras att föga skillnad 

kan påvisas i princip mellan Grundelis och Tornquists anvisningar 

17 Grundeli a a s 147 
Tornquist a a s 176 
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för konstruktionen. Det framgår av dessa att lådan byggdes och 

passades individuellt till styckeporten. Lådans höjd reglerades av 

styckeportens höjd från däcket och hjulens diameter avpassades se

dan så att eldröret i normalläge kom att stå 1/3 av portens höjd från 

dess underkant. Enligt beskrivningarna förefaller standardisering 

rudimentär utom beträffande virkesdimensioner. Men styckepor

tarnas storlek och höjd från däck var standardiserade för olika lag 

och olika fartygscerter varför i praktiken åtskilliga raperter torde ha 

kunnat göras efter standard. 

skep psartilleriet i prafetiken 1700-1760 

skeppsartilleriet liksom artilleri till sjöfästningarna skulle an

skaffas och skötas av tygmästaren som chef för artillerikontoret. 

Han svarade för fartygens bestyckning med alla tillbehör medan 

skeppsbyggmästaren svarade för byggnationen och ekipagemästaren 

för utrustning i övrigt. Men han hade hand om inte blott materielen 

utan även personalen. Han skulle tillse utbildning och föreslå kom

menderingar. Tygmästaren hade sin praktiska verksamhet förlagd 

till artillerigården på varvet men tillhörde som föredragande även 

Amiralitetskollegium. Kollegiets närhet till verksamheten gjorde att 

det befattade sig med allsköns detaljer från inventarieförteckningar 

- som föredrogs och förseglades i kollegiet - till visitationer av 

reparerade handvapen. Arbetet förlöpte därför rätt tungt och forma

listiskt. I flertalet ärenden skrev tygmästaren ett ödmjukt memorial 

på vilket beslut fattades i plenum. 
Tygmästaren omnämndes i kollegiets instruktion 1689 och fick en 

egen instruktion år 1695. Denna instruktion omarbetades och 

kompletterades år 1735 och detta aktstycke ger en rätt målande bild 

av verksamheten inte minst därigenom att mycket av vad däri före

skrives levde kvar en bra bit in på 1900-talet fastän ofta i annan 

form såsom varvsordning o dyl. 
Några explock ur den rätt digra instruktionen kan vara av in

tresse.18 
Tygmästaren åligger under Kongl Maj :ts och Riksens Amiralitets

kollegium att draga försorg om hela sjöartilleciet med förråd, bygg

nader och fästningsverkens bestyckning. 

1s Kong! Maj :ts förnyade nådiga Instruktion för Tygmästaren vid Ammiralitetet 
i Carlskrona Ak, kansliet, DI KrA 
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"Grunden till nödig kunskap och underrättelse härflyter ibland 
annat av en god ordning" - står det i mom. 3. Därför är vissa rum 
inrättade för vart och ett skepp"--- hwarest alla dess Artillerie 
och Arcldie persedlar ligga inventerade att vårdas under tre Lås och 
nycklar af hwilka den ena förwaras af Tygmästaren, den andra af 
någon utaf Officerarna på Skieppet och den tredje af Inventarie
underofficeren. - - - " 

En del uppbördsrum finns måhända ännu kvar som en atavistisk 
kvarleva i den rationaliserade förrådsdriftens tidevarv. 

Tygmästaren skall i god tid eftertänka vad som kan behöva ny
anskaffas och efter besiktningar förbereda ett kommande statför
slag: 

"Sedan nu föregående omständigheter lagdt grunden till de Mate
rialier och persedlar som för det följande året tyckes blifwa nöd
vändige så har Artillerie Contoiret i anledning deraf att projektera 
sielfwa penningeförslaget, som på summariskt sätt wisar huru mycket 
för hwarje titel i det närmaste kan fordras." Visar beräkningen för 
mycket får man pruta på det minst angelägna. 

Tygmästaren skall också förbereda beställningar och uppgöra rit
mngar. 

Tygmästaren skulle också sköta om kontrollen. Den verksamheten 
går tillbaka till mitten av 1600-talet. Redan då utsändes besikt-· 
ningsofficerare till bruken. I denna instruktion föreskrives i mom 6: 

"Enär några Stycken, krut, kulor, lod, gevär och andra till
wärkade persedlar eller Rudi Materier ehwad namn de hafwa kunna 
till Ammiralitets Artilleriet lefwererade warcia så åligger det Tyg
mästaren sielf bevista Visitation af styckena huru vida de äro rena 
och utan skadliga gallror och elljest likmätigt ritningarna samt 
Caliber och proportionen giutna, och som först besiktningen och 
proberingen anställes wid sielfwa Bruken, så böra hwarken stycken, 
kulor, krut eller andra sådana Ammunitions Sorter emottagas med 
mindre de befinnas wara rätteligen beskaffade och till alla delar så 
goda som wederbör. - - - etc" Kontrollverksamheten var både 
omfattande och betydelsefull. Vissa normer - toleranser - till
lämpades redan av Grundeli och Reichenbach. Tornquist överar
betade Krigskollegiets besiktningsbestämmelser till ett förslag att 
tillämpa för flottan. I detta mom behandlas också besiktning av 
förslitna persedlar som återlämnas från fartyg m m. 
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Bild 6. R eichenbachs ritning 1733 visande zafyllningsområdet (g), kajen (mouillen) 
och en del byggnader vid Artillerigården. (Marinmuseet och Modellkammaren 

i Karlskrona .) 

I mom 7 föreskrives om vad som skall iakttagas i verkstäder, där 
bl a tillverkas styckelådor, rullar, taljor, brokar. "På alla til~_w~:ck
ningar och Reparationer, som i Artillerie Wärk~täderna forra~_tas 
skola, bör Tygmästaren eller den som i dess franvaro dess stalie 
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företräder genom zedlar gifwa skrifteriga ordres, på det intet privat 
arbete må der under kunna sig insmyga." 

skriftliga rekvisitioner eller arbetsorder är sålunda ingen nyhet. 

Under tygmästaren lydde artilleribokhållaren, tygvaktaren, arkli
skrivaren, inventarieskrivaren, slitageskrivaren samt en fyrverkar

kapten. Flera tygmästare hade i karriären passerat denna befattning. 

Fyrverkarkaptenen förestod laboratoriet där fyrverkspersedlar till
verkades. 

Tygmästaren hade också tillsyn över artilleriets byggnader, och 

det ålåg honom att föreslå erforderliga nybyggnader. Åtskilliga så

dana planerades och genomfördes under Reichenbachs tid. Det var 

han som planerade förflyttning av artilleriet från Stubholmen (Stum

holmen) till Artillerigården där genom omfattande utfyllningar och 

kajbyggnader det traditionsrika område skapades och artilleriet in

till nuvarande tid haft sin verksamhet förlagd. Exempel på Reichen
bachs planer visas i två här vidstående bilder. (Bild 6 och 7.) 

När flottan skall rustas för att gå till sjöss skall tygmästaren ha 
tillsyn över rustningen och därvid bl a iakttaga: 

"- - - Utan nödfall och Ammiralitets Collegii bepröfwande 
och skriftliga Resolution få inga skieppens tillhörigheter transpor

teras ifrån det ena skieppet till det andra, hwilket Tygmästaren har 

också för sin del att noga hålla hand öfwer, att det i ackt tages och 
efterlefwes." 

Aven den föreskriften låter rätt bekant. 

Den omständighet och noggrannhet som traditionsenligt karakteri
serat uppbördsverksamheten på flottans fartyg grundlades tidigt. 
Tygmästarinstruktionen av år 1735 innehåller många detaljer om 
inventariums uppgörande och journalers förande: 

"På hwart Skiepp eller Fartyg som går till Siöss bör wara en 

folierad och med Ammiralitets Collegii Sigill förseglad Journal, 

hwaruti annoteras alt det som Artillerie underofficerarnas uppbör
der på Skieppen under resor angår etc - - -". 

Instruktionens näst sista moment kan vara värt att citera något 
utförligare: 

"Dessutom måste intet tillstädjas att Kong! Maj :ts och Cronans 

Artillerie, Amunitions, Arcklie och Feuerwärks eller andra Persedlar 

och Materialier ehwad hälst det är, hwarken måge förutan Collegii 

skrifteliga tillstånd utlånas och brukas i privat tienst, mindre bårt

bytas eller säljas, börande icke heller någon particulier person, an-
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Bild 7. Reichenbachs ritning 1725 över planerade by~gnade~ vid ~rtill~rig.:'lr;e1~· Over st inventariekammaren och t v tygkontorets kanslt. (M armmuseet o c Mo e -

kammaren i Karlskrona.) 
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tingen han under eller utom Staten är, efterlåtas, att uplägga sina 
private saker till förwarande i Tyghusen. Alt snattande och tiuf
werij wid Wärfwet samt Artilleriegården med de flere publique 
s~ällen, är igenom Kong! Förordning dat 16 Maji A 0 1732 stränge
ligen förbudit; Tygmästaren åligger fördenskuld att så sielf som 
igenom andra wederbörande slikt forbud handhafwa och de ordres 
ställa, att till alla från Artilleriegården och flere derunder lydande 
ställen, ingen tillåtes med Båt fritt passera utom dess eller under 
wederbörandes wetskap, samt att alla Fartyg, hwilka ifrån Artillerie
gården utlägga af Officerare visiteras - - -". 

Dessa föreskrifter hade uppenbarligen - då liksom senare -visat 
sig erforderliga som ett stöd för en inför varvsrikedomens frestelser 
vacklande ärlighet. I sept 1724 hade kollegiet funnit sig nödsakat till 
åtgärder mot snatteri. Den 3 sept resolveras: "- - - att som så 
stor otrohet förspörjes hos Inventarie Constaplarne och de som hava 
Artillerie Inventarie persedlarna om händer på skeppen. Alltså skall 
Tygmästaren avhämta all koppar, järn- och blyredskapen och andra 
angelägna persedlar och inlägga dem i artillerimagasinet i förvar ."I9 

Därmed kan vi lämna instruktionen och med några ord beröra 
verksamheten med skeppsartilleriet. 

Vid sekelskiftet år 1700 pågick ännu den livliga aktivi teten med 
anskaffning av stycken och utrustning av fartyg som karakteriserat 
hela det föregående decenniet. Man kan i handlingarna återfinna den 
flitiga korrespondensen mellan tygmästaren Lejonfelt och ägare till 
styckebruk, särskilt Störning i Stavsjö eller Norshammar, och efter 
hans död 1692, vederbörligen kondolerad av tygmästaren, med hans 
efterträdare och måg, von Berchner. Nästan varje år beställes och 
levereras från utlastningsplatsen Sandviken vid Bråviken ett ansen
ligt antal stycken från 24 pundiga till 3 pundiga jämte ammuni
tion.20 

Med kriget kom bekymmer med penningknapphet och sjukdomar. 
Epidemier härjade i Karlskrona bl a åren 1711-1712. Som en 
illustration till bekymren kan anföras att tygmästaren Lejonfelt 
några dagar före sin död 1709 till Konungen inlade en nådig supplik 
att få ut sin lön enär han var utblottad och saknade uppehälle.21 

19 Ak Artillerikontoret Fia: 16 1724 KrA 
20 öVK/Art F:I:1 Brukspatronernas brev KrA 
21 Holmberg; Flottans tygmästare; TiS 1920 s 473 
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För att råda någon bot på penningbristen började man sälja för-
Iirna metallkanoner, som hade ett högt metallvärde. En övergång 

~ill enbart järnkanoner skedde successivt under 1700-talets första 
decennier. I större skala startades denna försäljning efter en fram
ställning från Amiralitetskollegiet till K Maj :t år 172~ och pågic~ 
sedan in på 17 40-talet. 22 A ven riksens ständer blev mblandade 1 
affärerna och sekreta utskottet beslöt år 1739 att c:a 498 skeppund 
metallkanoner skulle försäljas och inkomsten brukas till anskaffning 
av järnkanoner.23 Detta beräknades inbringa omkring 70 000 daler 
smt. År 1728 redovisades en tillgång av metallkanoner värderade 
till c:a 180 000 och samma år försåldes sådana för c:a 50 000 dsmt.

24 

Under 1730- och 1740-talen skedde i Karlskrona en viss utbygg
nad av resurserna för artilleriet. Tidigare har omnämnts förflytt
ningen av artilleriets kansli och verkstäder till vad som blev Artil
lerigården. Kansliet togs i bruk år 1734. Till området flyttades 
genom Jacob Tornquists initiativ på 1750-talet även två exercis
batterier.25 Utfyllnad och kajbyggnad pågick också under 1750-
talet. 

En fästningskommission rekommenderade 1724 byggande av n 4 
kruttorn. Detta byggande kom i gång, men mycket långsamt. Ar 
1738 hade byggts ett, Möllnare-holmen. År 1751 hade inretts _ett 
stort krutmagasin under donjonen på Kungsholmen och omknng 
1760 tillkom även kruttorn på Ljungskär.25 

På Kongshall disponerade tygmästaren en skjutplats och pjäser 
för provskjutningar, och den utnyttjades särskilt vintertid, då ned-
slag kunde observeras på isen. . 

Under 1750-talet dominerades sjöartilleriet av Jacob Tornqmsts 
nitiska aktivitet, som skildrats i annat sammanhang och därför för
bigås här. Som avslutning på skildringen av denna tidsperiod -
Grundelis och Tornquists sjöartilleri - skall presenteras en tabell 
över tillgångar och brister i stycken efter den dramatiska revidering 
och utgallring som på Tornquists initiativ kom till stånd 1759-60. 
Enligt hans eget memorial till 1760 års riksdagsberättelse var läget 
vid den tidpunkten följande för flottan :25 

22 öVK/Art FI :8; Transunner av K brev 111111 KrA 
23 Börjessons anteckningar, bunt 50 KrA . . . 24 ÖVK/Art F:I :20; Kgl Amiralitetets Generalkomtmssanat, brev ttll Art-kontoret 

1728 m fl KrA 
25 Riksdagsberättelse 1760; Ak kansliet KrA 
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Pundigtal 
24 18 12 8 6 4 3 

Godkända efter testning 271 154 127 229 161 101 25 
P& sjög&ende eskadrar 4 62 114 100 44 68 
Beställda 123 241 
Brister 127 127 239 165 215 79 63 

Summa 525 584 480 494 420 248 88 

Detta "general förslag" resulterade i en beställning till borg
mästare Kierrman i Åker på 1 00 st 2 4 pdiga och 100 st 18 pdiga 
stycken. Ytterligare anskaffning av stycken enligt Tornquists modell 
kom till stånd under 1760-talet efter Tornquists död 1760, men sedan 
kom nya tankegångar beträffande kanonkonstruktionen att tränga 
in under hård kamp med den gamla skolans anhängare. Detta skall 
skildras i följande avsnitt. 

3. Aschlings oc.h af Chapmans artilleri 

I sin "Theoretisk Afhandling, grundad på Försök, at gifwa Cano
ner den utvändiga form, at deras styrka på alla ställen är svarande 
mot krutets sprängande kraft" publicerad i Kongl. Vetenskapsaka
demiens handlingar 1802, berättar af Chapman: "Som momentet af 
kulans tyngd, multiplicerad i skottlängden, bör vara omkring lika 
med momentet af Canons tyngd multipliceradt i distancen af dess 
recule: så trodde jag, at om Canon hindrades ifrån at reculera, skulle 
kulan gå ett ansenligt stycke längre. För at utröna om det värke
ligen så förhöll sig, gjorde jag år 17 64 på Sveaborg försök, först 
med 2 :ne st 12 pundige Canoner af 14 calibers längd." 

Ett antal skott sköts utan att någon skillnad i skottdistans kunde 
påvisas mellan den kanon som kunde rekylera och den som var fast
spänd. Chapman fann detta underligt. 

Redan så tidigt hade han således börjat syssla med korta kanone r. 
Den normala längden var ju omkring 20 kaliber. 

Av andra förehavanden hindrades han sedan att fortsätta sina 
skjutförsök till år 1775 då han genom skjutningar med en 3 pundig 
kanon på Ladugårdsgärde, uppställd så att den vid minsta rekyl 
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skulle svängas ur inriktningen vid skott, påvisade att kulan syntes 
ha lämnat mynningen innan kanonen börjat att rekylera. Resultatet 
bekräftades några år senare vid skjutningar på skeppet Wasa. 

Under 1780- och 1790-talen genomförde af Chapman ett antal 
provskjutningar för att bevisa olika teser varav några skall presen
teras nedan. 

Efter en del skjutningar år 1799 vid vilka han trots försiktighets
mått med tränsning av kulorna med mässingstråd för att minska 
spelrum m m fått stora spridningar och s~ottvidder som stod i dålig 
proportion till krutmängderna, ~om han ul.l den s.l~.tsatsen ~ltt 

"det krutet är bäst varav storsta kvantlteten ztandes pa kortaste 
möjliga tid, och giver största skottlängd." 

Andra skjutförsök ansåg han ha bevisat: 
"att ju mindre rum krutet upptager i proportion till dess kvanti

tet, och ju närmare kulan kommer intill påtändningsstället, desto 
större blir skottlängden." 

Verkan av minskat laddningsrum låter i och för sig rimligt. Vad 
beträffar "påtändningsstället" d v s fänghålets läge har af Chapman 
samma föreställning som tidigare artillerister nämligen att ett för
ligare läge ger häftigare rekyl. Här hävdar nu af Chapman att ett 
sådant läge även skulle ge större skottvidd. Logiken synes något 
oklar. 

Efter prov med avlånga kulor med sfäriska resp platta ändar an
ser sig Chapman kunna uttala: 

"att krutets verkan mot kulan sker med en enda stöt och att någon 
ytterligare påverkan på kulans fart inte sker i loppet." 

I avhandlingen "Om Spittskammars Canoner" som af Chapman 
publicerade i KV A handlingar 1798 ansåg sig författaren kunna be
visa tesen 

att krutets kraft mot kulan är som den längd det upptager 
kanonen 

och eftersom krutet verkar mot kulan med en enda stöt 

så bör vid detta tillfälle kraften anses vara som kvadraten av 
sinus till "incidence Angelen". 

Med de två sistnämnda teserna anser af Ch-apman teoretiskt be
visat att med samma kvantitet krut spetskammarkanoner ger större 
skottvidd än den rätborrade och han beklagar att han inte lyckats 
bevisa det genom skjutning. 

311 



Som mätvärde på krutets kraft använder af Chapman det enda 
värde som då kunde uppmätas, skottdistansen, och finner 

att krutets kraft står i viss proportion till kvadraten på skott
distansen. 

Luftmotståndet kommer inte alls med i bilden. 
Med de uppställda teserna som bakgrund - en del rimliga och en 

del helt missvisande - utvecklar af Chapman en teoretisk behand
ling av påkänningsproblemet i eldröret, varvid antages att påkän
ningen från kammarbotten till kulan sjunker efter en hyperbelkurva, 
och kommer till resultatet att spetskammarkanoner är fördel
aktigast. Med antagandet att krutets kraft är starkast mot kammar
botten är slutsatsen i och för sig rimlig. Men den teoretiska meto
diken synes grundad på obevisade antaganden. af Chapman når 
emellertid sitt syfte att med en vetenskaplig metodik göra intryck 
att bevisa, att den av honom tidigare konstruerade spetskammar
kanonen är fördelaktigast. 

Det förefaller litet egendomligt att den metodiske och veder
häftige skeppsbyggaren af Chapman bygger upp en vetenskaplig 
metod inom artilleriet grundad på så lösa antaganden och osäkra 
försöksresultat. som här föreligga. 

af Chapman hänvisade i sina avhandlingar till en del skjutförsök 
utförda av majoren C F Aschling, besiktningsofficer och kanon
konstruktör. Aschling skrev i Örlogsmannasällskapets handlingar 
1787 en uppsats benämnd "Jämnförelse emellan Gamla och N ya 
sorten Sjö-Canoner". Han utgår i denna från vikten av bestyck
ningen av ett fartyg och söker lämpligaste kalibrar. Han hävdar att 
grövre kalibrar ge bättre verkan vid lika vikt på pjäsen och hänvisar 
till Generalamiralen af Trolle, som begärde ritningar på stycken 
sådana att 36, 24 resp 12 pundiga skulle bli av samma vikt som 
äldre 24, 18 resp 6 pundiga stycken. Aschling söker i sin uppsats 
bevisa de grövre och kortare styckenas fördelar. Det finns inte an
ledning att här närmare referera hans ibland något ansträngda bevis
föring utom vad beträffar rekylen. 

Bland de egenskaper som måste krävas av en kanon anger Asch
ling även "att vara makelig i sine rörelser" och skriver: 

"Jämnföres en lätt med en tyngre Can on af samma P :ge tal, satt i 
rörelse af lika kraft eller krutmängd, verkande emot lika tung kula ; 
så bör ock inspelningens verkan emot brok och sida bli lika, fas tän 
den lättares hastighet blir hastigare, ty då motstånd och kraft i begge 
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händelser äro lika, måste ock rörelsens moment, det är massan mul
tiplicerad med hastigheten, i begge händelserne äfven blifva lika; 
ehuru ock i följe däraf hastigheten blir större, där massan är mindre." 

Här gjorde Aschling ett allvarligt misstag. Rekylpåkänningarna 
bli proportionella mot hastighetens kvadrat. Påfrestningarna i bro
karna blev mycket större än Aschling kunnat ana, och det kom att 
för de lätta kanonerna förbli en för de praktiska artilleristerna 
ytterst besvärande egenskap. Det torde komma att framgå av de 
resultat från skjutningar som nedan komma att refereras. 

Aschlings avhandling med ovan citerade uttalande och hans serie 
provskjutningar har i allra största korthet berörts i en tidigare 
artikel. Det har emellertid bedömts motiverat att något utförligare 
skildra detta händelseförlopp och särskilt provskjutningen ombord 
på skeppet Gustaf Adolph 1787. Rapporten från denna skjutning 
innehåller så mycket av argumenteringen för och emot, att den ut
gör en förträfflig illustration av striden mellan de långa och korta 
kanonerna. 

Med stöd av generalamiralen af Trolie och Konungen konstruera
des och tillverkades provkanoner på 36, 24 och 18 pund vilka för att 
nedbringa vikten förkortades till mellan 11 och 16 kaliber jämfört 
med Tornquists c:a 20. Trolie anmäler 1780 i sin berättelse om flot
tans tillstånd att han låtit gjuta sådana pjäser och avser att prova 
dem.26 

Med vilka känslor detta mottogs tolkas målande av motståndaren 
nr 1 amiralen Tersmeden, som i sin dagbok 1786 skriver: 

"Den 12 juli kom fänrik Lychou med huckerten Aetna lastad med 
de odrägelige nymodige 36 pd kanonerna, gjutna vid Stafsjö. Och 
kunde jag ej annat än uppröras vid att se denna kaprice soutineras 
med en så olycklig defension och chargera vår flotta till var sjöoffi
cers stora förundran. Dock hoppas jag, när denna sort kanoner en 
gång varda under provsegling med de nya skeppen försökte, att 
deras odrägelighet uppdagas-- -".27 

Tersmeden var ingen nobel natur och han spelade inget vackert 
spel mot Chapman och kan således inte anammas som något san
ningsvittne, men han var ingalunda ensam i sina åsikter om ka
nonerna. 

26 Generalamiralens arkiv B. koncept 
Berättelse om flottans tillstånd den 25 nov 1780 KrA 

27 Amiralen C Tersmedens Memoarer Del 5. Sthlm 1918-19. 
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Emellertid kom provskjutningar i gång och fortsatte i flera o01_ 

gångar under 1780-talet. Den första mera omfattande - och proto
kollförda - utfördes vid Kaknäs 1781 och leddes av Aschling. 
Andamålet var att jämföra olika långa kanoner. Man hade tagi t 
fram en 36 pdig kanon 11 kaliber lång och 24 och 18 pds kanoner av 
16 kalibers längd. Dessa senare skulle jämföras med äldre 20 kalibers 
långa stycken. 

skottserier genomfördes i 4 o och 0° elevation. Den förra serien 
gav otvetydigt att de längre kanonerna ge längre skott - vilket man 
kunde vänta sig - medan den senare med spridningar upp till 25 Ofo 
av skottvidden av Aschling ansågs kunna tolkas så att korta kanoner 
i 0° elevation (kärnskott) ge större skottvid än de långa. Denna slut
sats kan inte anses sakligt grundad om man studerar protokollen. 

Aschling observerade att krutvikter över 1/3 av kulans vik t ge 
föga ökning av skottvidden. Denna observation var däremot vä l
grundad och värdefull. 

I sin slutanmälan om provskjutningen till GeneralAmiralen anser 
sig Aschling kunna rekommendera korta kanoner för Orlogsflottan. 

Han fick 1783 genomföra ytterligare en skjutning vid Kaknäs. 
Den avsåg jä"mförelse mellan korta kanoner av olika pundigtaL 
Denna gång prövade man en 36-pundare 15 kaliber lång (i stället 
för tidigare 11) samt 24-, 18- och 12-pundiga kanoner av 16 kali
bers längd. 

Resultatet innebar i stort sett endast att vid samma laddnings
proportion en grövre kanon skjuter längre än en kortare.28 

Aven denna skjutning utnyttjades emellertid som kriterium på att 
grova korta kanoner vore den fördelaktigaste bestyckningen på 
Orlogsflottan. 

Uppenbarligen hade emellertid dessa skjutningar icke för flottans 
personal tillfyllest visat vare sig de korta kanonernas eller sväng
lådornas användbarhet ombord. En omfattande provskjutning blev 
därför beordrad att genomföras på skeppet Gustaf Adolph hösten 
1787. 

28 C F Aschling Rapporter från provskjutningar med kanoner 1781, 1783, 1785 
och 1789. 
Handskrifter, K Orlogsmannasällskapets bibliotek, Karlskrona 
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Bild 8. Det pampiga sigillerade försättsbladet till rapporten om provskjutningarna 
pJ skeppet Gustaf Adolph 1787 . (Marinstabens bibliotek.) 
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Provskjutningen pJ Skeppet Gustaf Adolph 178729 

A v ingressen till protokollen från skjutningarna på skeppet Gustaf 
Adolph framgår att åtskillig diskussion om de nya kanonerna och 
svänglådorna förekommit efter Aschlings skjutningar på Kaknäs och 
skjutningarna med svänglådor på af Chapmans första skepp Wasa. 
Det heter nämligen: 

"I anledning av Högvälborne Herr Grevens Overamiralens och 
Commendeurens Ehrensvärds givne Instruction, skall prövas flere 
Inventerade styckelådor, så i det yttersta, att ingen fråga sedermera 
må om desamma uppkomma---". 

En manstark provningskommitte utsågs bestående av majorerna 
Aschling, Nordenanckar, Cronstedt och Pettersson, kaptenen Juslen 
och löjtnanterna Berndes, Malmsten och Sohlberg. Som överledare 
tjänstgjorde fartygschefen, överstelöjtnanten O H Nordenskjöld. 

Det var ett stort antal pjäser som skulle provas. Skeppet förde 
på undre batteriet dels 24 st 36 pd nya kanoner varav flertalet i 
Chapmans svänglådor men 1 st i Malmstens sväng- och släplåda, 1 st 
i Aschlings d:o och 2 st i rullåda av äldre modell dels 2 st 24 pd 
gamla kanoner. i fyrarullalådor. 36-pundarna voro 15 kaliber långa 
och 24-pundarna av 20 kalibers längd. På övre batteriet fördes 26 st 
24 pundiga nya kanoner, 16 kaliber långa alla i rullådor. Vidare 
fördes på backen 2 st 12-pundiga nya kanoner i svänglåda och på 
skansen l st 12 pundig ny kanon i skanslåda samt en s k "drey
basare" 7 kaliber lång. 

Det anmärkes att alla kanonerna hade sina brokar över druvan 
utom 3 st 24 pundiga och 1 st 12 pundig kanon. Vidare sägs :ltt 
kanonernas rekyl bedömdes efter 6 olika grader: maklig, ganska 
stark, häftig, hoppande, starkt hoppande och häftigt hoppande. 

Under de cirka 2 månader från den 21 juli till den 27 september 
skjutproven pågingo torde ha skjutits 4-600 skott under noggranna 
observationer och anteckningar. 

För att kunna ge en bild av vad som verkligen hände under dessa 
händelserika veckor synes ett tämligen fylligt relaterande av kom
mittens sammanfattande slutsatser vara erforderligt. Något förkorta t 
formuleras kommitterades omdöme på följande sätt: 

I anledning av föregående Journal över provskjutningen som en
ligt Ordres och Instruction är förrättad befinnes 
20 Handskrift. Marinstabens bibliotek. 
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Bild 9. Kanon med styckelJda av Tornqvists modell. Brok genom brokhJl i 
raperten. (Marinmuseet och Modellkammaren i Karlskrona.) 

f 

Bild 10. Förbättrad kanon med styckelJda sannolikt frJn omkring 1800. Brok 
över druvan. Obs " förlikning" pJ Unga fältet. (Marinmuseet och Modellkam

maren i Karlskrona.) 
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1° Eldspillningen av nya korta och lätta kanonerna till så obe
tydelig del större än av de gamla 24 pd att den av de förra ej kan 
anses vara skadeligare än av de senare i synnerhet då nystade för
laddningar nyttjas. 

2° Reculen är starkare och häftigare vid de nya 36 pd än vid den 
gamla 24 pd kanon. Dock har intet av betydelse därigenom gått 
sönder när man skjutit med enkelt skarpt och en kula, men då man 
skjutit med 2 kulor har den oftast funnits skadelig för 

a) Brokbultar, vars slutningar och splintar dels avgått, dels givit 
sig undan och själva Bulten blivit ryckt utur sidan. Detta hjälptes 
med starkare bultar slutningsplåtar och bladsplintar, som sedan 
hava hållit, ehuruväl slutningsplåtarna, som voro 3/4 tum tjocka, 
kupat sig. 

b) Brokstjärtar som flera gånger gått utav, men efter många för
sök och förstärkningar hava sluteligen hållit då de voro av 30 garns 
tjärad tross, lagde med jemna slag, 7 parter över en kaus i brok
ringen och en d:o i brokögat. 

c) Brokhakar av vilka så väl 2ne 36 pd som en gammal 24 pd ha 
sprungit och därföre på de ställen, de nödvändigt behövas, böra vara 
ännu tjockare. 

d) Brokarna ·hava hållit, men brokögonen böra vara splitsade i 
stället för bände emedan bäntsiarna hava som oftast sprungit. 

Ehuru man omsider hunnit at få detta jemnt starkt då allt är nytt 
och av fullgott gods förfärdigat, får man med skäl anse nödigt vara 
att hava något överskott av styrka, emedan tågvirke igenom liggande 
uti inventariekamrarne försämras utom det man ej är säker att det 
alltid är gjort av bästa ämne, även kan järnarbetet hava sådana 
åkommor som ej vid besiktningar kunna synas och dessutom vara 
gjort av sämre järn sorter. Därföre är nödigt att kanonernas Recule 
blir makligare än de nu är i synnerhet som skjutandet med dubbelt 
skarpt är högst nödvändigt, då man är på närmare Distance och 
varföre det även vid andra makters Orlogs-Flottor är allmänt veder
taget och medför mycken förmån. 

Följaktligen är det oundgängligt att få kanoner som för dubbelt 
skarpt hava makelig Recule att icke för mycket fresta på kanonens 
tillhörigheter. 

För skeppssidan och Däcket har nya lätta kanonernas Recule intet 
varit skadelig och då Attiraljer håller medför den mgen olägenhet 
vid kanonernas hanterande. 
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Bild 11. 24-pundig svänglåda för skeppet Wasa av Chapmans modell. Det var 
lavett av ungefärligen denna typ som ej accepterades efter skjutproven på skeppet 

Gustaf Adolph. ( Marinmuseet och Modellkammaren i Karlskrona.) 

Genom nyttjande av näver bakom tapparne avhjälpes ej rekylen 
utan tvärt om tycks den därigenom snarare öka. 

3° Distancen som av alla under denna Expedition gjorda parallell 
skott emellan gamla 24 pd och nya 3~ pd ~anon me~ ful~komlig 
visshet ej kunnat utrönas, har dock flaste gang~rna :.Isat s1g vara 
längre för gamla 24 pd än nya 36 pd. I anledmng darav som ock 
av de försök vilka äro gjorda år 1783 vid Kaknäs på isen tycke~ 
36 pd skjuta alltför kort kärnskott, ty laddad med 15 pd krut l 

horisontal ställning 6 fot 6 tum över isen gick den i kärnskott par 
medium 636 alnar. 

Som 12 pd krut är 36 pd kanons fastställda la~dn.~~g s~ går d~.n 
samma därföre så mycket mindre Distance, och 1 Laa skJuten dar 
ännu kortare, emedan kanon då kommer närmare neder åt Hori
sonten. 

De flesta skott i Lää hava gått 1/4 a 1 1/2 kabellängd. Man med
ger dock att såväl den kortaste som den längsta av Distancerne ~ 
Lää bör till någon del tillskrivas skeppets rullning. Och som man l 

Lää vid ungefärligen 9° krängning ej kan elevera kanonen över den 
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horisontella linjen för portens skull synes här förnäm! förm h 

skaq~t skjutande kat:oner ty skeppets gång kunde vara så jämn 0~~ 
makhg att det har mgen el föga rullning den man kunde be<>ao1 · f· · 1 o b b 1a 
st.g av o~ att ge \:anonen nagon elevation, ehuru man antager fö r 

g~vet att JU Jä~gre man kan nyttja sina kanoner uti horisontal ställ
nmg, vare stg 1 lovart el Lää ju säkrare bli skotten. 

. Den 36 pd kanonen har utan all tvivel ganska betydeli!!. fö rmå 

l avseende till större kaliber och den stora Breche dess kula "'gör me
11 

· l d · ' 11 

I an e mng av vad ovanföre sagt är fruktar man billigt att denna 

för~ån överväges så väl av den verkan dess starka Recule medföre:· 

vangenom kanon under e.n affär kunde sättas utur stånd att nyt tj<<s, 
som ock av de kortare Dtstancer den skjuter - - -

I föl~e härav ~ro vi av ~en tanken att kanonerna böra göras någo t 

tyngr~ 1 proportiOn emot sma kulor, då blir Renden dräglig och man 

kan v1d nödiga tillfällen giva kanonerna en starkare laddning utan 

att lådo~.na me~. s~.na ~ill~.örigheter stå i fara att förstöras . Enligt 

fl~.ra ~ttankta forso~ s~ val som de under Expeditionen gjorda an

markmn~ar tycks forhallandet mellan kanonen och dess tillhörige 

k;!lors ;1k~ bö.ra vara minst som 160 a 200:1. Den nya 36 pd för

h.aller ~1g t1ll s~n kula som 164:1. För att erhålla vederbörlig propor

tiOn maste antmgen kanonens tyngd ökas eller kulans tyngd minskas 
eller ock båda delar tillika. 

Alt~.rnativt föreslås lättare lavetter eller 32 pds kanoner i raperter. 

De krava mer manskap. 36 pd kan bör göras en kallängre att r~icka 
bättre ut genom porten. 

24 pd L~tta kan äro även försökte. Deras rekyl skäligen maklig. 

Intet att ennra. Deras Proportion i förhållande till kulan 17 4: 1. 

12 pd kan av nyaste lätta Modellen är också försökt . Den bör 
göras längre och likviktig med de nya långa 6 pd kan. 

12 pd. Dreybasaren .el SkråStycket tyckes göra mycken nytta i an

seende till skråens spndande då den blir riktigt och starkt monterad. 

Slutligen har flera ombord varande styckelådor blivit försökte till 
deras förhållande: 

.. l 
0 

o Her~. Varvs Amiralen af Chapmans sväng- och släplåda vars 
formaner a ro: 

att lättast av alla sidovans riktas, bibehålla samma riktning flera 

skott .. efter varandra, kastas lätt tvär- och långskepps samt surras 

bekvamt, utan att trumfen kommer mot skeppssidan. 

Dess olägenheter däremot äro: Behöver mer manskap än Rapenen 
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och fordrar mycken uppassning så väl med smoqa och renhållning 

uti Coursiren, som pallbultens uttagande och insättande, kan siclo

varts riktas endast 19 a 20°. Ar i anseende till sin konstruktion myc

ket sammansatt och intager det mesta rum, varande lika fullt den 

svagaste att uthärda skjutning med dubbelt skarpt, ty av 8 :a Lådor 

som nyttjades till försöken har på 2ne stycken på den ena uti 3dje och 

på den andra uti 4:e skottet Coursiren gått sönder; på den 3dje har 

bulten som sammanfogar lådan och slädan gått utav 2 tum neder uti 

trädet etc. --- Brokhakarna gått av, Pallinrättningen ej fungerat 

etc. Transporteras i skeppet med svårighet och är ännu svårare att 

reparera; gör otätt däck intill pållaren. Kostar mest av alla stycke

lådor. Ar också tyngst. Kanonen har mycket häftiga stampande och 

ryckande rörelser. 
2° Hr Ljt Malmstens svänglåda: Något enklare än den förra och 

bätt re pallinrättning. 
Ungefär samma olägenheter som den förra. 
3° Herr Major Aschlings Svänglåda vars förmåner i dc närmaste 

är lika med föregående undantagandes dess riktning siclovarts går 

blott 30° . Om brokgodset går av och Coursiren skadas kan lådan 

monteras på Lifrullar och göra tjänst som rapen. 

4° Den av Hr Varvsamiral af Chapman förbättrade raperten. 

Dess förmåner äro: fordrar en a två man mindre än Svänglådorna, 

kan riktas lika mycket sidovans som den bästa av svängLådor; är 

enkel till sin sammansättning, varaktigast och så stark att den ej 

fö rs töres av sin egen kanon. Transporteras lättare, förorsakar ingen 

röta, kostar minst, väger litet, kan kastas och surras både långs- och 

tvärskepps. 
Denna bedömes bäst. Dess förmåner; att Livaxelns innerkant och 

tapprunningens förkant äro uti samma vertikal. Kan ännu mer för

bättras bl a genom öka längden mellan axlarna, lika stora hjul etc. 

Major Aschlings styckelås har provats många skott utan att 

klicka. Dock alltid lunta i reserv. Majorens förbättrade vassrör äro 

förmånliga både vid kanonlås och lunta . 

Carlskrona den 5 Oct 1787. 

Till denna rapport skrev Aschling följande reservation: 

Major Aschtings reservation (i koncentrat) 
l. Efter förstärkning av brokar och ringar har vid rekyl mgen 

321 



skada orsakats även vid dubbelt skarpt. Alltså intet skäl att göra 
kanonen tyngre. 

2. Tågvirket kan genom ökat garnantal m m göras tillräckligt 
starkt. 

.. 3. Då ing~n e~dspillning uppstått finns ej skäl att göra kanonerna 
langre. De bhr da endast ohanterligare. 

4. Skillnaden i distans bestrides. Försöken vid Kaknäs gav annat 
resultat än det uppgivna. 

5. Vid försök 1781 har de tyngre och lättare kanonerna ömsom 
givit längre distanser. 

6. Vad tyngden betyder för rekylen kan prövas med de nya 24, 
18 och 12 pds kan. Då kan också utrönas vad nytta man har av 
skott med 2 kulor då det redan är känt att krutets ökning över 2/3 
a~ kul~ns tyngd .~kar föga distansen. Om kanonernas tyngd ej be
hover okas kan forslaget om 32 pds kan förfalla. Ryssarna ha t o m 
börjat införa 48 pds kan. 

7. ~hapman har ej haft tid förbättra sin svänglåda. Ljt Malmsten 
har gJOrt den enklare och Mj Aschling försökt göra den lättare. Där
för 3 typer. Kanonens rörlighet och säkra riktning är ändamålet med 
~åd~n; Svänglåd~n ä: bäst för detta; den bibehåller sidriktningen ; 
sa eJ raperten: R1ktnmg under action svår på grund av rök. Där 
svänglådans fördel; den står kvar i sin riktning. 

8. Styckelåsets och vassrörets förmån betonas. 
9. Svänglådans styrka är tillräcklig. Malmstens uthärdade 44 sk. 

Haverier förklaras och ursäktas med röta i brokgods och trä. 
10. Hantering. Svänglådan kräver visserligen 2 man mer än 

raperten men har fördelar genom mindre taljor som belamra däcken. 
Större säkerhet mot kastning; betjäningen kan hålla sig närmare. 
Vatten och sand kan ej nämnvärt intränga i kursören och göra den 
trög utan ovarsamhet. 

11. Maklighet vid rekylen är en egenskap som ej kan bestridas 
Svänglådan att äga; benägenheten att lyfta bröstet minskas etc. Be
kvämare med brokar. 

12. Tyngden onekligen större än Rapertens. Men om man nu 
föreslår ökning av kanonens tyngd ifrågasättes fördelen. Man få r 
tyngden högre upp och vad det betyder kan af Chapman beräkna. 

13. Uti b~kvämligheten att förflytta blir skillnaden obetydlig. 
14. Surrnmgssättets skyndsamhet blir till svänglådans förmån. 
15. Att reparera är inte så svårt som påstås. 
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16. Röta torde icke bli mer vid svänglåda än rapert. 
17. Tillverkningskostnaden ökar för varje skepp med 450 Rr 

vilket är en obetydlighet. 
Aschting anser Svänglådan tjänligast för 36 pd kanoner "och tror 

jag deras öde ~ framtiden blir li_~a :ned styc~elåsarnas som ~ början 
icke allenast forkastades som otpnhga utan aven som skadhga men 
nu av de flesta anses för nyttiga och nödvändiga". 

Angeläget är förbättring av papperskarduser som ge farliga rester 
i kanonen. 

Carlskrona 5 Okt 1787. 

Carl Fr Aschling 

Resultatet av provskjutningen på Gustaf Adolph var ett klart 
bakslag för af Chapman-Aschling. Beslut fattades att kursörtådor 
ej längre skulle användas för skeppen, och fastän af Chapman aldrig 
kunde förlika sig med detta beslut fick han bita i det sura äpplet 
och utfärda nya order för lavetternas tillverkande. I Tygkontoirers 
diarium 3 nov 1788 står skrivet: 

"Amiralitets 1\.mbetets order. Som inga Coursir Lavetter till de 
3:ne nya LinieSkeppens bestyckning komma att utnyttjas, Så be
hagade Herr Tygmästaren föranstalta att för såväl övre som undre 
lagets Canoner å bemälte 3 :ne Skepp vanliga Ra perter varda vid 
Artilleriet förfärdigade. 

Carlskrona 12 nov 1788 Fr H af Chapman".30 

Efter denna tidpunkt tillverkas inga mera svänglådor för örlogs
skeppen. De förekomma emellertid senare dels på skärgårdsflottans 
fartygstyper, dels på kastellen i land. 

Vad själva eldrören beträffar gick det något bättre och vid seklets 
slut finner man kanonerna uppdelade i 3 eller 4 olika klasser näm-
ligen 

klass 1 kanoner a v 
klass 
klass 

2 kanoner av 
3 kanoner av 

mans) 

225 kulors vikt (Tornquists m fl) 
200 kulors vikt 
164-175 kulors vikt (Aschlings, 

30 Ak, Tygkontoret CI :2 Kr A 

af Chap-
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klass 4 Dreybasare eller Canonader med 100 kulors vikt eller 
därunder. 

Motgångarna avskräckte emellertid varken Chapman eller Asch
ling från att syssla med och pröva nya kanonkonstruktioner. Chap
man ritade och lät tillverka ovan omnämnda spetskammarkanoner 
som gav besparing av gods i kammarändan. De emottogs ej heller 
med större förtjusning. I kommitterades rapport från provskjutning 
år 1799 heter det :31 

"Spetskanoner kan - ehuru starkare - ej med fördel användas 
ombord l :o emedan karduserna bli långa och ömtåliga och går sön
der; 2:o De behöva dubbla laddryg och bli därigenom besvärliga att 
hantera och långsamma att ladda". 

Respekten för Chapmans snille var emellertid sådan att trots detta 
ett avsevärt antal spetskammarkanoner kom att tillverkas. Detta har 
skildrats i en tidigare artikel. 

4. Verksamheten vid artillerikontoret i slutet av 1700-talet 

Tygmästare Jacob Tornquist avled i januari 1761 och efterträddes 
av Henric Otto v Schantz, som bestred befattningen till 1770. Är 
1771 tillträdde Peter Fredrik Dahlsrecit som tygmästare och han 
skulle komma att kvarstanna på denna post till år 1791. Under hans 
tid inträffade åtskilliga förändringar inom artilleriet både vad be
träffar organisation och materiel. De starka meningsbrytninga rna 
och de omfattande skjutförsöken i samband med införandet av lät
tare pjäser har tidigare berörts. Organisatoriskt genomfördes den 
förändringen att den direkta ledningen av varvet och vården av 
örlogsflottan år 1770 överfördes från kollegiet till en varvsamiral 
med ekipagemästaren, tygmästaren och skeppsbyggmästaren som 
närmaste underlydande. En instruktion för varvsamiralen utfärdades 
1771.32 Då samarbetet mellan kollegiet och varvsamiralen inte funge
rade helt tillfredsställande fann Konungen för gott att från 1776 

31 Journal öfwer anbefalte profskjutningar Är 1799 
Handskrift; K0MS bibliotek; Karlskrona 

32 
Kong! Maj :ts Nådiga Instruction för Wärfs Amiralen vid Dess 0rlogsflotta i 
Carlskrona d 7 aug 1771 KrA 
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r ·rflytta kollegiet till Stockholm. En ny instruktion för tygmästaren 
f~stställdes i aug 177633 varav framgår att han var underst~lld både 
varvsamiralen och "förste amiralen". I första paragrafen star:. .. 

"Tygmästaren är under Wärfs Amiralens inseende answang for 
flot tans armerande och bewäring, Sjö Castellernas f?~rnera~de samt 
Artillerie, Tyg och Laboratorie husens och A~mumtwns var~, m~.n 
· alt det öfriga dependerar han af Förste Amualen, som enhgt for 
~en förbemälte Amiral i nåder utfärdade Instruction har at honom 
befalla ." 

I andra paragrafen heter det: 

"För biträde härwid lyda under honom 

1° Artilleri och Feuerwärckare Officerare jämväl Artillerie Under 
Officerare 

2° Tygwacktaren wid Artilleriet i anseende till Ammunitionens 
wård emottagning och utgifter 

3° Alla Artillerie wärckstäderne med dess hantwärkare ----etc". 
Verkstäderna voro vid denna tid Rustkammarsmedjan (rep av 

gevär o dyl), grovsmedjan (beslag av styckelådor o dyl), s~arvar
verkstaden, lådmakarverkstaden, stockmakarverkstaden, r.dlverk
ningskammaren (block och tågvirke) samt ~yrver.~slab?raton~~· 

Verksamheten på artillerikontoret torde mte na~mvart h~. andr~t 
karaktär, men skrivelser, förslag och rapporter maste nu stallas t1ll 
varvsamiralen i stället för direkt till kollegiet. 

Den intensiva nybyggnadsver~sam~eten r! 177?~80-tal.ei: und.~r 
af Chapmans ledning innebar g1vetv1s ocksa. en hvhg aktlviter .for 
artillerikontoret och dess verkstäder. I handhugarna talas om sk;ut
prov med olika sorters krut och med olika styckelåsar, ~~ r.illverk
ning av styckelådor (ständigt återkomman~e): om b~stallmng och 
avhämtning av stycken och kulor och ~m ntn11~gar ra sty~ken .och 
ammunition. Tygmästaren Dahlsrecits s1gnatur aterfmnes 1 arhve; 
på åtskilliga ritningar från den tiden. På tygmästare~ anko11_1 ocksa 
de praktiska arrangemangen i samband med de manga sk;utprov 
som kom till stånd under denna period. Men utan tvekan kom tyg
mästaren i skuggan av de dominerande personerna af Chapman och 
Aschling i vad avser artillerivapnets utveckling: Efter Dahlsrecit kom 

33 Kong! Maj :ts Nådiga Instruction för Tygmästaren vid dess 0rlogs Flotta i 
Carlserona 7 aug 1776 KrA 
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Tomas Pust, adlad Norenstjerna till 1795 och efter honom Kristian 
Ulrik Treutiger till år 1809. Det finns i detta sammanhang icke an
ledning att närmare gå in på deras insatser. 

Mot slutet av seklet och i anslutning till det för "stora flottan" 
mindre lyckosamma ryska kriget 1788-89 blev det bistra tider i 
Karlskrona. Åren 1788-90 härjade pesten och 8100 personer avlider 
och i juni 1790 bryter den stora branden ut som härjade både staden 
och varvet.34 Gustaf III:s stolta flotta hade reducerats från 21 till ll 
tjänstbara skepp och från 15 till 8 tjänstbara fregatter. Penning
bristen blev under Gustaf III:s senare år och förmyndarstyrelsen ett 
svårt hinder för flottans iståndsättande. Och inte ens af Chapmans 
storstilade planer för nybyggnad kunde bli mer än önsketänkande. 

Det kan vara lämpligt att avsluta denna korta redogörelse för 
flottans artilleri under 1700-talet, som begränsats till att omfatta 
endast örlogsflottans pjäsmateriel, med en sammanställning av läget 
beträffande linjeskeppens bestyckning efter kriget 1790. Den ger en 
bild av hur långt ombestyckningen till af Chapmans spetskammar
kanoner och Aschlings lätta rätloppskanoner hunnit vid den tid
punkten. Som jämförelse anges också motsvarande siffror för år 
182435 (ä=Tornquists modell; ny=af Chapmans ell er Aschlings 
modell). 

34 G Halldin; Några uppgifter och bilder rörande Karlskrona örlogsvarv i gångna 
tider 

35 Uppgifter för 1790 ur P O Bäckström; Svenska flottans historia; Stockholm 
1884 
Uppgifter för 1824 enligt Inventarium för fartygsbestyckningar; öVK/Art 
J III:7 KrA 
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Linjeskepp 

Undre lag 

K Adolf Fredrik 24 pd/ä 
K Gustaf III d:o 
Wladislaw d:o 
Prins Fredrik Adolf d:o 
Göta Lejon d:o 
Prins Carl Fredrik d:o 
Fäderneslandet 36 pd/ny 
Dygden 24 pd/ä 
.i'i.ran d:o 
Försiktigheten d:o 
Dristigheten 36 pd/ny 
Manligheten d:o 
Tapperheten d:o 
Hertil Ferdinand 24 pd/ä 
Fredrik Rex d:o 
Vasa d:o 
Gustaf d store (u b) 
Carl Johan 
Carl XIII 
Oscar (ub) 

Stockholm i januari 1967. 

Pandigtal och modell 

1790 l 1824 

l Andra lag l Undre lag l Andra lag 

18 pd/ä 24 pd/ä 18 pd/ä 
d:o d:o d:o 
d:o Slopad 1819 
d :o 24 pd/ä l 18 pd/ä 
d:o Slopad 1817 
d:o Såld 1795 

24 pr/ny 36 pd/ny l 18 pd/ä 
18 pd/ä Sprang i luften 1793 

d:o 24 pd/ä 18 pd/ä 
d:o 24 pd/ä 24 pd/ny 

18 pd/ä 24 pd/ä 18 pd/ä 
d:o d:o l d:o 
d:o Såld 1825 

12 pd/ä Slopad 1807 
d:o Såld 1795 

18 pd/ä 24 pd/ny 24 pd/ny 
30 pd/ny 24 pd/ny 

d:o d:o 

l 
d:o d:o 
d:o d :o 
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lEDAMOTEN 

STIG STROMBÄCK 

Frankrikes Krigshögskolor -

Ecoles Superieures de Guerre 

Ecole Militaire 
T v huvudbyggnaden le "Chateau" med ryttarstatyn av marskalk joffre fram för 

la "Porte d'Honneur". T h Ecole Superieure de Guerre Navale. 

I aprilnumret lämnades en allmän orientering om de franska 
krigshögskolorna. 

I den här artikeln ges en närmare redogörelse för 
- ECOLE SUPERIEURE de GUERRE NAV ALE och 
- COURS SUPERIEUR INTERARMEES 
samt jämförelser med den svenska MILITKRHOGSKOLAN. 
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Ecole Superieure de Guerre Navale har som chef en Contre Ami
ral, som till sitt förfogande har en heltidstjänstgörande lärarkår om 
sju officerare och en ingenjör eller intendent samt sekretariat och 
bibliotekarie med biträdespersonaL Under amiralen leds vcrks:tm
heten av en studiedirektör (le Directeur des Etudes) i vars uppgifter 
ingår att engagera lärare utanför högskolan samt i övrigt att pro
grammera och samordna undervisningen. 

De heltidstjänstgörande lärarna är fördelade på följande ämnes-
om råden 

stabstjänst 
taktik med övervattensstridskrafter 
ubåtstaktik 
fl ygtaktik 
sambands- och teletjänst 
under hålls t j än st. 

Målsättning för ESGN är att utbilda officerarna till att kunna 
fö ra högre befäl och tjänstgöra i högre nationella eller allierade sta
ber under krig. För att fylla den målsättningen bedrivs utbildningen 
inom två principiella områden 

den grundläggande militära, huvudsakligen marina utbild
ningen avseende stabstjänst, underhållstjänst, stridskrafter
nas vapensystem och taktiska utnyttjande, ledning av sjö
krigsoperationer samt planläggning på längre sikt av fram
tida vapensystem, ledningsorganisation m m, samt 
den allmänt informatoriska utbildningen, för att ge eleverna 
ökade kunskaper om politiska, ekonomiska, tekniska, admi
nistrativa, juridiska m fl problem, vilket i stor utsträckning 
sker i Parisuniversitetets regi främst genom dess "Institut des 
Etudes Politiques", där eleverna samtidigt är inskrivna. 

Den militära delen av utbildningen är uppdelad på fyra perioder 
av kurstiden vari ingår ett antal studiebesök. 

Period I (september-december) 
Grunderna för olika marina stridsmedel och deras utnyttjande 

samt utövande av befäl och tjänst i staber. Härvid studeras organisa
tion, stabstjänst i vidsträckt bemärkelse och underhållstjänst. 

Period II (januari-april) 
Det taktiska utnyttjandet av sjöstridskrafterna omfattande 
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spanings- och övervakningsstyrkor, 
övervattensstridskrafter i allmänhet, 
ubåtar och ubåtsjaktstyrkor, 
flygstridskrafter sam t 
kustbevakning och minröjningsverksamhet. 

Period III (maj-juli) 
Ledande av sjökrigsoperationer med tonvikten lagd på 

sjökrigföretag av interventionstyp med utnyttjande av yr
stridskrafter, flyg och amfibiestyrkor - ofta med ett inled
ningsskede berörande problemställningar av internationell
rättslig karaktär t e blockad, avvärjande av vapensmugg
ling o s v, 
försvar av sjöförbindelserna vid lokalt krig och storkrig, 
ubåtsoperationer vid lokalt krig och storkrig, 
kustbevakning innefattande jämväl minröjning och min
krigföring. 

(Tiden september-januari omfattar Cours Superieur Interarmees 
(CSI), som beskrivs längre fram i artikeln). 

Period IV (januari-april) 
Studiet av planläggning på längre sikt (Etudes Prospectives) med 

avsikt att underlätta valet av framtida vapensystem, ledningsorgani
sation m m sker under intim medverkan av de allmänt statliga pla
neringsinstitutionerna bl a av "Comite Prospective", som leds av 
förre ministern Gaston Berger. Före påbörjandet av dessa studier 
har, som redan visats, eleverna genomgått den för alla försvarsgre
narna gemensamma CSI, där de främst studerat allmän strategi och 
militärpolitik. 

Den allmänt informatoriska utbildningen, som gar 1 universitetets 
regi (Institut des Etudes Politiques) och pågår under hela kurstiden, 
bedrivs i form av seminarier, föreläsningar och studiebesök. 

Seminarierna behandlar bl a den franska författningen, admi
nistrationen- centralt och regionalt-, franska utrikespolitiska pro
blem, ekonomiska problem och befolkningsproblem. 

Föreläsningarna omspänner en lång serie, berörande skilda ämnes
områden av vilka här endast återges några exempel. 
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internationell rätt med tonvikt p& sjörätten, 
historien, främst Europas, och dess inverkan på det militär
filosofiska tänkandet, 
militärgeografi ( Geostra teg i e) 
energiproblem (atomkraft, elkraft, olja, kol och gas) 
transportproblem, 
arbetsledning och organisation inom storindustrien, 
grunderna för besluts fattande, 
psykologisk krigföring. 

Studiebesöken för allmän information är upplagda dels som 
växeltjänstgöring om en vecka vardera vid ett statligt företag (t e 
Electricite de France) och ett privat företag (t e inom stålindustrien), 
dels som kortare besök vid allmänna statliga och vetenskapliga insti
tutioner. De längre besöken, som har karaktär är växeltjänstgöring, 
avslutas genom att vid ESGN analysera värdet av vad man har sett 
och lärt. 

De militära studiebesöken ordnas som studieresor till militära sta
ber och förband inom olika försvarsgrenar samt omfattar även en 
veckas tjänstgöring ombord på Escadre till sjöss i samband med 
någon större övning. 

Förutom studiebesök inom Frankrike företas med varje kurs van
ligen två studieresor utomlands, vilka, förutom inom Europa, kan 
gå till länder i vitt skilda världsdelar inklusive Asien och Amerika. 

Undervisningen och studierna kännetecknas av en strävan att 
engagera eleverna aktivt i arbetet. Vid ESGN upptar de direkta 
föreläsningarna endast ca 30 °/o av tiden och av dessa hålls ett stort 
antal av eleverna själva. Däri ingår även att varje elev skall hålla 
ett antal kortare orienteringar av ca 15 minuters längd i aktuella, 
ofta fritt valda ämnen. Den övervägande övriga tiden kan således 
ägnas åt grupparbete med analytiska studier och applikatoriska 
exempel av skilda slag. Arbetsgrupperna är som regel likartat sam
mansatta vad gäller officerarnas vapen- och specialgrenar. För varje 
Övning utses en ordförande och en sekreterare inom varje grupp. 
Nomineringen sker ibland av skolledningen men överlåts ibland åt 
eleverna själva. 

Vid lösningen av ett större applikatoriskt exempel ägnas mesta 
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tiden :h "Bedömning av läget" (Appn~ciation de la Situation) på 
vilken grundval, beroende på exemplets art, en operationsplan eller 
en operationsorder sedan utarbetas relativt snabbt. Under den första 
delen av kursen läggs huvudvikten på att inexercera stabsinstruk
tionen d v s de föreskrifter som reglerar stabsarbetet. Instruktionen, 
som är en rigorös codex i stabsarbetet, har till stor del sitt ursprung i 
Decarte's principer i dennes arbete La "Methode de la Guerre" samt 
även i de principer i fråga om la "Methode", som utarbetats av 
filosofen Paul Valery (1871-1945). Intresset för att analysera är ju 
väl känt hos fransmännen och teorierna kring la "Methode", om hur 
man tänker och arbetar fram en plan eller en order, behandlas där
för med stor entusiasm av ett flertal föreläsare Cartesianer. 

Kravet på att noga följa stabsinstruktionen är genomgående 
konstant under hela kursen vid ESGN medan kravet på iderikedom, 
reflekterande analyser och fullständighet i lösningarna ökar allt
eftersom kunskapsstoffet ökas. Någon form av standardlösningar 
eller doktrinära lärarlösningar förekommer inte. Om en lärargrupp 
presenterar ett exempel på en lösning, framhålls det mycket noga 
att detta är endast ett exempel. Föredragningar och lärarkritik av de 
större exemplei1 görs mycket omfattande och tar ofta en hel dag i 
anspråk. 

Cours Superieur Interarmees (CSI) är, som redan antytts, en fö r 
försvarsgrenarna gemensam institution. 

Medan krigshögskolorna lyder under resp försvarsgrenschef så 
lyder CSI direkt under en av regeringen utsedd general, som är 
generalinspektör för den högre militära undervisningen (Officier 
General Directeur de l'Enseignement Militaire Superieur). Chefskapet 
för CSI innehas två år i taget i tur och ordning av en generallamiral 
ur försvarsgrenarna. Denne är samtidigt såsom en av de ansvariga 
engagerad vid Institutet för psykologisk krigföring (Centre d'Etudes 
de Sociologie Militaire), vilket tillkom 1963. skolchefen biträds aV 
en skoldirektör jämte 15 heltidstjänstgörande lärare varav tio från 
armen, två från flygvapnet och tre från marinen. 

Betydelsen av att kunna för tjänst i högre staber disponera offi
cerare med god kännedom om alla försvarsgrenarna och med till-
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räcklig allmän militär kunskap är en erfarenhet från andra världs
kriget, som i Frankrike gav upphov till skapandet av Cours Superieur 
Jnterarmees. 

CSI, som har många likheter med den svenska Försvarshögskolan, 
fungerar sedan 1949 med en fem månaders kurs per år från och med 
september till och med januari. 

Målsättningen är att komplettera undervisningen vid krigshög
skolorna genom att belysa för försvarsgrenarna gemensamma problem 
och allmänna strategiska principer och sålunda ge de högskoleut
bildade officerarna den nödvändiga utbildningen för att kunna 
tjänstgöra i en kombinerad nationell eller interallierad stab. 

Studierna vid CSI bedrivs på i princip samma sätt som vid krigs
högskolorna d v s främst i form av grupparbeten men även med in
slag av rent individuella arbeten. Den allmänna strategien och för
svarsgrenarnas gemensamma problem utgör, som redan nämnts, 
huvudtemat för utbildningen. De föreläsningar som förekommer är 
ofta direkt anknutna till de applikatoriska exemplen som skall lösas, 
vilket ökar belysningen av problemställningarna. Föreläsarna vid 
CSI liksom vid krigshögskolorna är av hög klass och representerar 
ledande män inom det franska försvaret, statsförvaltningen och 
universiteten. Undervisningen berikas av en utförlig dokumentation 
och genom högskolornas välskötta bibliotek samt inte minst genom 
det direkta samarbetet med universitetets "Institut des Etudes Poli
tiques" samt "Institut Franr;:ais d'Etudes Strategiques", vars direktör 
är den kände skribenten - generalen Beaufre. 

Utbildningen vid CSI är föredömligt anpassad till den tidigare ut
bildningen vid de tre högskolorna. De applikatoriska exempel är 
väl upplagda och behandlar även vissa problem, som berör Förenta 
Nationerna, något som är lovvärt med hänsyn till de akuta och 
latenta oroshärdar, som delar av vår värld praktiskt taget ständigt 
är utsatta för. Studiet av FN :s fredsbevarande aktioner kan också 
ses såsom ett positivt hälsotecken med tanke på de förlöjligande ut
talanden om FN, som ibland förekommit från franskt håll, bl a i 
den franska pressen. 

En jämförande studie mellan de svenska Militärhögskolan och dess 
franska motsvarigheter kunde ge upphov till många intressanta 
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aspekter. I en översiktlig analys som denna kan det emellertid räcka 
med att peka på några markanta förhållanden. 

Ecole Superieure de Guerre Navale (liksom ESG och ESGA) jämte 
Cours Superieur Interarmees syftar i högre grad än den svenska 
Militärhögskolan mot utbildning av officerare för högre stabsbefatt
ningar i försvaret. 

Studiet i sjötaktik är teoretiskt sett mer omfattande än vid MH S 
men vid ESGN har man saknat den praktiska övning i snabb beslut
fattning, som sedan flera år övats vid MHS sjökrigsspel på MIMER. 
ESGN har saknat moderna spellokaler och övningsanläggningar men 
detta problem är nu under lösning bl a genom att man byggt en 
övningsanläggning i Toulon. 

Amnet strategi förekommer ej på ESGN :s schema, men ingår i 
den allmänt informatoriska utbildningen och dessutom på CSI i stor 
omfattning. Denna koncentrering av den egentliga strategin till en 
begränsad tid av utbildningen (CSI) har visat sig lyckad i de föru t
sättningar Paris-högskolorna arbetar men det är tveksamt om den 
vore att föredra framför den metodiska undervisning i detta ämne, 
som bedrivs under hela kurstiden vid MHS. 

Den franska stabstjänstutbildningen, som grundar sig på klart 
reglementerade föreskrifter, är föredömlig. Antalet föreläsningar är 
starkt begränsat. Det kunskapsmässiga utbytet av studierna, indi
viduellt och i grupp, erhålls främst ur den rika dokumentation, som 
utlämnas genom lärarinstitutionerna och biblioteken. Denna utbild
ningsmetodik bedöms ge större utbyte än vad ett motsvarande antal 
föreläsningar "ex catedra" skulle kunna ge och rekommenderas för 
MHS. 

Undervisningen befrämjar elevernas tankeförmåga att analysera 
problem och att utföra bedömanden och beslut under skilda föru t
sättningar. Presentation av s k lärarlösningar, förekommer mycket 
sällan och med betoning att det endast är fråga om ett exempel på 
lösning. Filosofien i detta avseende syns alltså vara densamma som 
vid MHS. 

Växeltjänstgöring vid statliga och privata företag, som falli t väl 
ut med krigshögskoleeleverna i Frankrike, är kanske en aspekt som 
kan vara värd att begrunda vid MHS. 
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De franska krigshögskolornas intima samarbete med Paris-uni
versitetet kan direkt lovordas. Ett närmare samarbete än det som 
redan förekommer mellan MHS och Universitetet samt Utrikes
politiska Institutet i Stockholm syns därför vara värt att överväga. 

Vid ESGN och CSI förekommer ingen direkt betygssättning under 
pågående kurs. De elever, som antas, är genom sina vitsord och kva
lificerade intagningsprov utvalda för stabskarriären. Elevernas 
prestationsförmåga bokförs dock av lärarna, varför underlag be
träffande lämplighet till olika befattningar torde finnas. Här före~ 
ligger en stor skiljaktighet i förhållande till MHS, vars sys tem med 
betygssättning ibland varit föremål för diskussioner. 

Lärarnas förmåga att behandla sina ämnen varierar men de ar
betar målmedvetet och med gott samarbete sinsemellan för att få ut 
mesta möjliga av undervisningen. Deras fysiologiska uppträdande 
kan ej jämföras med vårt. Tillhörande den latiska rasen har de ett 
helt annat temperament än vi skandinaver. 

Det är även värt att peka på de franska krigshögskolornas perso
nella resurser. Antalet heltidsanställda personer för undervisning och 
administration vid exempelvis ESGN är lika stort som antalet elever, 
vilket gör att lärarna får tid för det forsknings- och förberedelse
arbete, som erfordras inför föreläsningar och konstruktion av appli
katoriska exempel. Motsvarande förhållande i Sverige är en för fyra 
a sex elever. Cheferna för de franska högskolorna inklusive general
inspektören för den högre militära undervisningen utgörs av sex 
generals/amiralspersoner. Dessa chefer motsvaras i Sverige av en 
enda chef - en generalsperson eller flaggman. 

s lutligen några ord om 

uttagningen, studieintresset och utbildningens betydelse. 
Hos fransmännen är önskan att lära - särskilt önskan att för

skaffa sig teoretiska kunskaper - något självklart. Det allmänna 
skolväsendet har en nära 200-årig utvecklingsperiod bakom sig. Den 
typ av grundskola, som relativt nyligen tillkom hos oss, infördes i 
Frankrike redan 1792. Studieintresset uppammas i barnens upp
fostran i alla samhällsklasser redan på förskolestadiet. skolplikten 
gäller fr o m sex års ålder. I skolorna drivs studietakten upp genom 
ständig tävlan (concours) med betygspresentation en a två gånger per 
rnånad ända fram till studentexamen (baccalaureat). 
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För att komma in vid Ecole Navale eller övriga krigsskolor samt 
vid universitetsfakulteterna, fordras, förutom baccalaureat, två års 
hudes preuniversitaires motsvarande två års collegestudier i England 
eller USA. För de som söker till krigsskolorna följer därefter en 
"concours", varvid man tar ut det bestämda antal elever, som er
fordras. Overrekrytering får ej göras. Man förutsätter att alla som 
intagits skall klara sig, varför tävlandet på själva krigsskolan främst 
gäller ordningsföljden vid examen, vilket har inverkan på beford ran 
och placering. 

Inträde vid ESGN och övriga krigshögskolor sker efter söknin gs
förfarande med därefter följande "concours". För inträde vid ESGN 
innefattas härvid 

kandidatens vitsord från olika tjänstgöringsplatser, 
koncentrationsläsning samtidigt med bibehållen befattning 
av ett antal civila och militära ämnen under ett år varpå 
följer ett skriftligt prov som insänds till krigshögskolan fö r 
granskning samt 
slutliga prov, skriftligt och muntligt i reglements- och orga
nisationskunskap, taktik, historia samt i engelska och tyska 
språken, med ett utvalt antal elever som kallats till hög
skolan. Av c:a 100 sökande per år till ESGN vinner van
ligen ej mer än 20 officerare inträde. 

Uttagningen sker sålunda genom en hård concours. Väl antagen 
vid ESGN utsätts emellertid eleven ej längre för direkt betygsätt
ning men tävlandet fortsätter på annat sätt. 

Den här proceduren kan, med all rätt, förefalla främmande för 
svenska förhållanden men så vitt man kan se har den en katalyse
rande inverkan på studerandet i Frankrike. Man vill självfallet nå 
högre poster med högre lön, vilket en examen från krigshögskola!. 
underlättar, men för fransmannen torde det vara inte minst väsent
ligt att veta sig tillhöra den högst utbildade delen av sin kår. 

Att utbildningen vid de franska krigshögskolorna tillmäts stor 
betydelse avspeglas dels genom de mycket högt kvalificerade repre
sentanter från försvarsledningen, olika ministerier och universiteten, 
som är direkt engagerade som föreläsare och dels genom att dessa 
högskolor under en hel dag varje år inspekteras av Republikens 
President under medverkan av premiär- och försvarsministra rna 
jämte de högsta militära cheferna. 
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Litterafur m. m. 

TRE UTLÄNDSKA MARINKALENDRAR 

JANE'S FIGHTING SHIPS 1966-67 har i sin 69 :e årgång särskilt framhållit 
ubåten som vapenbärare. Från 1898 till 1948 var ordningsföljden i denna för
nämliga marinkalender: slagskepp, kryssare, jagare o s v. Fr o m 1949 sattes 
hangarfartyget främst följt av slagskepp, kryssare, jagare o s v. Fr o m inne
varande årgång har ubåten kommit närmast efter hangarfartyget för att markera 
dess alltmer dominerande betydelse. Dock måste hangarfartyget ännu anses som 
det förnämsta vapen inom en stormaktsflotta. I Storbritannien söker man att 
indela ubåtarna i tre kategorier: Polaris-bestyckade ubåtar (med in terkontinentala 
robotar och i regel atomdrivna), "fleet submarines" (atomdrivna ubåtar) och 
"patrol submarines" (dieseldrivna ubåtar), men söker utplåna den tidigare be
nämningen "attack submarines", eftersom alla ubåtar är avsedda för "attack", 
vare sig det är med robotar eller torpeder. 

USA går mot en allt större användning av atomdrivna fartyg. Det andra 
atomdrivna hangarfartyget är under byggnad och ett tredje och fjärde planeras. 
Det är troligt att kring en kärna av ett dylikt hangarfartyg de övriga fartygen i 
operationsgruppen (kryssare, jagare och fregatter) måste vara atomdrivna för 
att vara j paritet i fart och uthållighet. De 11 modernaste av de konventionella 
hangarfartygen jämte de nämnda 4 atomdrivna kommer att under 1970-talet bilda 
en av huvudkomponenterna i USA sjöherravälde (de fyra atomdrivna hangar
fa rtygen ända inemot sekelskiftet). Den andra huvudkomponenten utgöres av 
ubåtsflottan, varav de sista av de 41 planerade Polaris-ubåtarna håller på att 
färdigställas. Till 1971 kommer USA att därutöver ha 62 torpedbestyckade 
atomubåtar. 

Sovjewnionens sjömakt utbreder sig alltmer och det har blivit helt naturligt 
att det i Medelhavet finns en permanent sovjetisk sjöstyrka. Den sovjetiska 
ubåtsflottan uppges bestå av 28 Polaris-ubåtar (med robotar jämförbara med den 
amerikanska Polaris), 12 andra atomubåtar och 340 konventionella ubåtar ope
rerande på de flesta hav. 

Storbritannien har sjösatt sin första Polaris-ubåt, men har av ekonomiska skäl 
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inte kunnat påbörja det hangarfartyg, som är så nödvändigt för att ersätta dc 

äldre hangarfartygen. I planerna har antalet Polarisubåtar minskats från 5 till 4 

vilket matematiskt betyder en minskning med 20 °/o, men i själva verket e~ 

minskning med inte mindre än 50 °/o, ty man räknar att vid ett bestånd av 5 

ubåtar kunna ha 2 (eller i nödfall 3) enheter till sjöss, men med 4 ubåtar endast 

1 (i nödfall 2) till sjöss. För en fiende är det lättare att möta ett anfall f rån 

endast en dylik ubåt, även om robotens skottvidd rör sig om 4500 km. I övri"t 

fortsätter byggandet av robotjagare och fregatter, där tydligen Leander-typ~ 
(2200 t) tycks vara särskilt lyckad, eftersom inte mindre än 22 beställts sedan 

1959. 

Aven Frankrike bygger en Polaris-ubåt. De nya franska fregatterna är dock 

betydligt större än de brittiska nämligen 4700 t. 

Den nu föreliggande upplagan kännetecknas av mera text med många intres

santa detaljer för alla slags fartyg. Sammanlagda antalet fartyg torde röra sig 0111 

13.000 fd.n 98 mariner. På 468 sidor finns 2100 foton och skisser, varav nära 

1000 nya. 

WEYERS FLOTTENTASCHEBUCH 1966-67 (48:e årgången) upptar på sina 

408 sidor inte mindre än 1249 skisser och 268 foton. En nyhet är att hänvisnin<> 

till foton i tidigare årgångar göres, vilket gör att endast de modernaste åter~ 
finnes i den senaste årgången. Bland nya foton må nämnas bilden av den sovje

tiska motortorpedbåten av P 10-klass med skorsten och bland skisser den cana

densiska 3000 tons helikopterutrustade jagaren, den franska 2700 tons frega tten 

Aconit, den amerikanska atomdrivna robotjagaren Truxtun (6800 t), det ameri

kanska 5000 tons landstigningsfartyget LST 1179 med ny anordning för land

sättning av tung materiel, det amerikanska radarfartyget Vanguard (20000 t) 

m fl. 

Tyskland tycks koncentrera intresset på Tartar-roboten, som skall ingå i be

styckning av 3 nya 3370 tons jagare, 4 nya 2000 tons fre gatter och möjligen 

även på 10 st motortorpedbåtar. En ny tysk ubåtsflotta är under uppby ggnad, 

hittills är 6 större (750 t) och 24 mindre (370 t) ubåtar beställda. En serie på 

13 st 20,5 knops depåfartyg av fregattliknande typ har avslutats. En motortor

pedbåt av bärplantyp hör till de mera avancerade konstruktionerna. 

Det är intressant att se hur de medelstora och små flottorna sökt att få fram 

lämpliga fregatter. Sålunda håller sig N ederländerna till den brittiska Leander

klassen (2200 t) med 2 färdiga och 4 enheter under byggnad bestyckade med 

Seacat-robot och med en helikopter. Aven Danmarks nya fregatter Peder Skram 

och Herluf Trolie är på 2200 t. Norge kommer inom kort att ha 5 fregatter av 

Oslo-klass (1450 t) och 2 patrullfartyg av Sleipner-klass (600 t) samtliga be

styckade med antiubåtsraketen Terne, som är en norsk konstruktion. Sovjet

unionen uppges ha 10 Polaris-ubåtar (med robotar av liknande slao- som den 

amerikanska Polaris), 20 andra atomubåtar och 345 konventionella ubi:tar. 
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ALMANACCO NAVALE 1966-1967 har i sin modernare form utkommit 

rned sin 3 :e årgång (696 sidor). Den nya årgången har utvecklats betydligt och 

har uppgifter på marinflyg och robotar samt en vacker färglagd plansch med 

alla världens flaggor. I publikationen framhålles att det numera är nödvändigt 

att skilja mellan "sottomarini" och "sommergibi li" d v s mellan verkliga under

vattensbåtar och (de tidigare) ubåtarna, som endast var "dykbåtar". 

Almanacco Navale poängterar att - bortsett från ubåtar - Västs flottor helt 

ägnat sig åt att få fram Lv-robotar, medan Ost först tagit fram sjörobotar och 

nu håller på att H Lv-robotar. Detta sägs bero på att inom Sovjetunionen armen 

haft inflytande på marinen, att Sovjet opererar i begränsade farvatten och att 

Sovjet på haven avser att bekämpa hangarfartyg. Däremot skulle även den 

åsikten f innas i Sov jet att modernt L v-artilleri fortfarande tål att jämföras med 

Lv-roboten även mot de modernaste f lygplanen särskilt på låg höjd. Kriget i 

Vietnam skulle vara en bekräftelse på L v-artilleriets användbarhet. 

Det svällande an talet underhållsfartyg inom stormaktsmarinerna har medfört 

en ökad uthållighet. Sål unda uppges att förhållandet mellan tid till sjöss och i 

hamn för jagare och fregatter ökats från 1:4 under år 1956-57 till 1:1112 under 

år 1963-64. 
Antalet sovjetiska ubåtar uppges till 35 Polaris-ubåtar, 10 andra atomubåtar 

och 335 konventionella ubåtar. 
Allan Kull 

SCHWEIZISKT SJALVFORSVAR I ATOMTID 

Vi får en inblick i Dänikers1 säkerhetspolitiska tänkande ifråga om avancerat 

småstatsförsvar. Under andra hälften av tjugonde århundradet konstateras, att 

småstatsförsvaret ter sig problematiskt. Småstaterna har varit hotade alla tider. 

De kan värja sig då detta ligger i en starkare stats intresse eller om de förfogar 

över ytterlighetsvapen. Småstaternas problem har ökat i atomåldern. Det har 

blivit allt tyngre att hålla jämna steg med dem, som har större resurser. 

N ya former av politiskt spel går vidare. Kampen om inflytelsesfärer har 

skärpts men självförsvarets möjligheter har därmed likväl ej helt upphört. Den, 

som icke är påpasslig, förblir utvecklingens åskådare och löper faran att över

raskas av händelserna. Säkringen av freden för egen del förutsätter inriktning i 

takt med krigstekniken. Därrikers undersökning begränsas uttryckligen till 

Schweiz' läge och förhållandena där. 

1 Gustav Däniker: Strategie des Kleinstaats, Verlag Huber, Frauenfeld. 230 sid. 

1966. 
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Schweiz vill hålla sig borta från stormaktskonflikter, bevara sin neutralite t 
oavhängighet och alliansfrihet, och i konsekvens med denna ide försvara sig med 
konventionella medel. Dess försvarsposition under andra världskriget blev ett 
mönster, som inte nödvändigtvis har sin giltighet i framtiden. Landet undgick 
den gången sitt öde. I det sammanhanget var landet relativt viktigt och inne
hade en icke obetydlig avvärjningskraft. Ar situationen i aktuell tid den
samma? 

Modern krigsbild 

För att förstå en småstats aktuella situation fordras kunskap om den nya 
krigsbilden. Författaren betecknar, vid krigsfall, försvar vid gränsen som en myt. 
Radikala förändringar har skett. Ett försvar i gammal bemärkelse finns inte 
längre. I dag, säger Däniker, håller inga linjer lika litet som Maginotlinjen höll. 
Den dödande angreppschocken hoppar över riksgränsen. 

Det anförs, att armen inte heller i andra världskriget skulle ha bestått p rovet 
vid gränsen. Det schweiziska försvaret hade varit tvunget att dra sig bakåt ti ll 
förmånligare terräng. Redan under första världskriget sägs ett rent gränsförsvar 
varit uteslutet. Attacken måste bernötas på ett tidsenligare sätt. Hotet från den 
tredje dimensionen med det vertikala anfallet medför nya problem. 

Faran att lokalt förintas finns numera latent i varje ögonblick. Det kan vara 
fråga om minuter,. icke om månader eller år. Detta kan ej anses vara uteslutet 
för Schweiz del heller. Moderna anfallsmetoder måste bemötas med lika tids
enliga försvarsinstrument. 

Författaren vill ej uttrycka en defaitistisk syn. Han vill ej deklare ra en 
resignerad betraktelse, utan väcka diskussion och betonar realismen i sina åsikter. 
Det är ej fråga om ett hopplöst försvar . Det gäller den egna doktrimens 
moderniser ing. Det vore straffbart att förbereda ett motstånd utan chanser. 
Illusioner är ett brott. 

Atomvapnet 

Atombomben har skapat en helt ny situation. Innan en enda fiendesoldat 
överskridit gränsen kan en kärnladdning på ett par ögonblick åstadkomma 
förödelse djupt inne i landet. Aven som psykologiskt påtryckningsmedel har 
vapnet stor betydelse. Sålunda kommer en ny eftertrycklig politisk-militär kamp
form in i bilden med möjlighet till ultimativ användning. 

Det anförs att rnotmedlet, även för en liten stat, är att begagna samma av
skräckande vapen med åtminstone s. k. begränsad avskräckning. Det lönar sig 
för relativ jämvikt att handla så. Endast en automatisk motstöt med jämbördiga 
vapen är övertygande. I detta fall rör det sig uttryckligen om en defensiv av-
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skräckning - i en påtvungen nödvärnssituation. Tillgången till atomvapen ger 
de små staterna en psykologisk trygghetskänsla och känslan av beredskap. Att 
kunna värja sig vad Schweiz ankommer i likhet med situationen 1914-1918 eller 
1939-1945 med uteslutande konventionella medel går ej längre. Ett land, som ej 
själv förfogar över atomvapen i någon form får knappast bistånd av starkare 
vänner, tillägger författaren. Det egna atomvapnet kan ge en chans till försko
ning. Redan atomvapen i taktisk mening ger trygghet. Angrepp av en stormakt 
är förenat med risker om motparten är atombeväpnad. 

Den schweiziska militära nyorganisationen är en nödvändighet, säger förfat
taren. Det är ingalunda en överdimensionering. Tvärtom en påtvingad sak för 
den egna säkerheten. Det är ej ett "antingen eller", ett val mellan konventionella 
vapen och atomvapen. Båda vapensystemen behövs enligt principen "både och". 
D e ger en optimal säkerhet. 

M å/sättning 

Ett eget atomvapen är en avskräckande faktor i fred. Författaren utgår från 
att också defensiv avskräckning med kärnladdningar blir trovärdig. Varje angrepp 
skall bli oräntabelt och oangenämt. Aven utpressning och hot med atombakgrund 
av en stormakt är ägnade att göra småstater mindre skyddslösa. Småstaternas 
kärnladdningskvantitet är ej en helt avgörande faktor fastän de skulle utgöra 
blott ett promille av stormakternas. Försvararen kan i alla fall tillfoga en skada, 
som överskrider de fördelar angriparen kalk y lera t med. En neddämpning av 
fiendens segerförhoppningar är syftet. 

Lösningen 

Författaren är medveten om att det är en otacksam och oangenäm roll han 
valt, då han framhåller, att de nuvarande försvarsansträngningarna delvis är 
tvivelaktiga ifråga om väntad effekt. Det finns risker för att investeringarna 
kan gå i fel riktning och att insatsen ej ger full valuta. Små stater kan i våra 
dagar, lika litet som tidigare, bluffa med militär effekt - endast realiteter håller. 
Samtidigt vill författaren ej nedvärdera motståndsvilja och viljan att kämpa för 
sin frihet. 

Försvar mot vilket hot? lyder frågan . Svaret är: mot en atombeväpnad an
gripare. Författaren anser atomförsvaret vara nödvändigt även om det ej är 
absolut. Det finns helt enkelt ingen helt saliggörande försvarsmetod. Det kostar, 
men är ingen lyx. Det är i alla fall billigare än felinvestering. Atom- och kon
ventionellt försvar är parollen. Atomvapnet ger det bästa löftet. 
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Däniker framhåller, att man ogärna talar om sådana problem, vilka man har 
svårt att lösa. Atomdiskussionen kan dock ej undvikas. Atomvapnet har likväl 
åstadkommit en militär och politisk revolution. Den skeptiska inställningen till 
försvarsanstalterna i konventionell bemärkelse har ingenting med defaitism att 
göra. Ett val av ett nytt försvarssystem är blott en anpassning till en ständigt 
föränderlig situation och en ny bedömning. Vid valet av medlen måste de verk
sammaste medlen prövas. Det är för Schweiz del en åtgärd av krisförhindrande 
natur. Det nya vapnet kan förhindra, att ett försvarsvakuum uppkommer och 
reser en barriär mot expansion. 

Författaren berör även den moraliska sidan av saken. Med faran av småstate rs 
atombeväpning ökas riskerna för atomkrig. Man kan ej tänka sig, att alla 160 
nationer förfogar över nuklära laddningar. I mången modern diktatur eller oan
svariga regeringar kan den aktuella situationen förvärras om de har nuklär
vapen. I rätta händer kan vapnet däremot ha en fredssäkrande effekt. 

Däniker betonar, att premisserna undergått stora förändringar då man gransk ar 
småstaternas säkerhetspolitik. Ifråga om Schweiz, säger han, är det skäl att fn
göra sig från föreställningen, att alpterrängen ger skydd och trygghet. Försvaret 
mot de högeffektiva vapnen har förändrat situationen. Det är bekvämt men 
kortsynt att i framtiden förlita sig alltför mycket på terrängens naturliga skydd . 

K-E Lindeman 
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Notiser från nar och fjärran 

Algeriet 
Motortorpedbåtar 

Algeriet har nyligen övertagit sex motortorpedbåtar med robotbestyckning från 
Sovjetunionen. Fartygen är av KOMAR-typ och har robotar av typ Styx. Dess
utom är de försedda med två 25 mm luftvärnskanoner. Deplacementet är 60 ton. 

(Riv is ta Marittima, april 1967) 

Danmark 
Motortorpedbåtar 

I början av innevarande år togs de två nya danska motortorpedbåtarna 
SOHUNDEN och SOUL VEN i tjänst. De tillhör SOLOVEN-klassen och är 
byggda på örlogsvarvet i Köpenhamn på brittisk licens. Förebilden är Storbritan
niens BRA VE-typ. Deplacementet är 95 ton, och maskineriet består av tre Bristol 
Proteus gasturbiner på sammanlagt 12.750 hästkrafter, som ger fartygen en topp
fart på ca 50 knop. Bestyckningen utgörs av två 40 mm luftvärnspjäser och fyra 
torpedtuber. 

(Rivista Marittima, april 1967) 

Frankrike 
Depåfartyg 

Det f d handelsfartyget FOUCAULD har byggts om till depåfartyg och till
förts franska flottan under namnet MOSELLE. Fartygets deplacement är 9.095 
ton. 

(Marine News, april 1967) 

Kustbevakningsbåtar 

De två kustbevakningsbåtar, som i november 1966 och februari 1967 köl
sträcktes på Chantiers Navals Franeo-Belges i Villeneuve Le Garenne, får 235 
tons deplacement och dimensionerna 47,5 X 7,3 X 2,5 meter. Maskineriet består av 
dieselmotorer på sammanlagt 2.400 hkr, och farten kommer att uppgå till 18,5 
knop. 

(Marine News, april 1967) 

Bogserbåtar 

De i förra numret av TiS nämnda franska bogserbåtarna har dimensionerna 
18,4 X 5,7 X 2,7 meter. Maskineriet består av dieselmotorer. 

(Marine News, april 1967) 
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Italien 
Ubåt 

Ubåten ALFREDO CAPPELUNI anlände den 12 februari i år till Taranta 
efter att ha moderniserats i USA. Ubåten är identisk med den tidigare ameri
kanska ubåten CAPIT AINE av BALAO-k lass, byggd 1944. Deplacementet för 
denna ubåt och dess systerfartyg F MORSINT är 1.816 ton. Fartygen har 10 
torpedtuber. 

(Rivista Marittima, april 1967) 

Kanada 
Förrådsfartyg 

Två nya förrådsfartyg på vardera ca 20.000 ton, vilka ingår i det kanaden
siska nybyggnadsprogrammet för 1965-69, skall få namnen PRESER VER och 
PROTECTEUR. De är en förbättrad version av förrådsfartygen av PROVIDER
klass. 

(Rivista Marittima, april 1967) 

Nederländerna 
Fregatt 

Den sjätte och sista fregatten i VAN SPEIJK-serien, ISAAC SWEERS, sjö
sattes den 10 mars i år vid Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Maatschappi j. 

(Marine News, a pr il 1967) 

Ubåt 
Norge 

Ubåten SVENNER sjösattes nyligen vid Rheinstahl Nordseewerke i den väst
tyska staden Emden. 

(Marine News, april 1967) 

Robotjagare 
Sovjetunionen 

Sovjetiska varv rapporteras bygga ett stort antal robotjagare av KASH IN
typ. KASHIN-jagarna är på ca 5.000 tons deplacement och drivs av dieselmotorer 
och gasturbiner i kombination. Farten uppgår till 35 knop. De är bestyckade med 
två dubbelramper för allmålsrobotar, fyra 67 mm kanoner samt ubåtsjaktvapen. 
Sovjetunionen inriktar sig nu i första hand på att bygga ut sin ubåtsflotta samt 
att utöka antalet robotbestyckade jagare. 

(Military Review, mars 1967) 

Atomisbrytare 

Sovjetunionen har nu på sitt byggnadsprogram två nya atomdrivna isbrytare, 
som är avsedda för tjänst i Norra Ishavet. Den första av isbrytarna beräknas 
vara färdig under 1971. Deplacementet beräknas bli ca 25.000 ton och dimen
sionerna 160X25 X 8,8 m. 

(Rivista Marittima, april 1967) 
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Spanien 
Flottp rogram 

Med amerikanskt tekniskt och ekonomiskt bistånd byggs nu i Spanien fem 
robotbestyckade eskortjagare. Samtidigt pågår ombyggnad och modernisering av 
ett amerikanskt lätt hangarfartyg, som överförts till Spanien för en tid av fem år. 

Eskortjagarna får ett deplacement av 4.100 ton, blir 147 meter långa och 14,5 
meter breda. Bestyckningen utgörs av en 12,5 cm kanon, ubåtsjakttorpeder och 
antiubåtsraketer samt robotar av typ Tartar. Den första av de fem eskortjagarna 
beräknas vara klar för leverans i september 1971, och de övriga skall levereras 
med korta intervaller därefter. 

Hangarfartyget CABOT byggs om till helikopterhangarfartyg vid Philadelphia 
Navy Shipyard och skall vara klart för överlämnande till Spanien under som
maren 1967. 

(Military Review, mars 1967) 

Storbritannien 
Rustade fartyg 

Den brittiska flottan kommer under 1967 att ha följande enheter rustade. 

Hangarfartyg 
Landstigningsfartyg 
Attackfartyg 
Robotjagare 
Jagare 
Fregatter 
Ubåtar 
Minsvepare 

Atomubåtar 

3 
med helikoptrar 2 

2 

6 
14 
51 
37 
56 

EAGLE, HERMES, VICTORIOUS 
ALBION, BUL WARK 
FEARLESS, INTREPID 
DEVONSHIRE, FIFE, GLAMOR-

GAN, HAMPSHIRE, KENT, 
LONDON 

(Marine News, april 1967) 

Den sjätte brittiska atomubåten med Polarisbeväpning har nu beställts från 
Vickers Ltd. Eventuellt kommer redan i slutet av 1967 den sjunde Polarisubåten 
att beställas. Denna blir av en förbättrad typ. 

(Marine News, april 1967) 

Atomdrivna övervattensfartyg 

Brittiska flottans anskaffning av atomdrivna övervattensfartyg är nu under 
Övervägande. Detta omtalade försvarsminister Masan vid ett besök i mars vid 
Rolls-Royce and Associates Plant i Derby. 

(The Times, mars 1967) 
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Attackfartyg 

Attackfartyget INTREPID levererades den 11 mars !ir från byggnadsvarvet i 

Glasgow. 
(Marine News, april 1967) 

Fregatter 

LEANDER-fregatterna MINER V A, PHOEBE och SIRIUS har färdigställts. 

JUNO är däremot fortfarande under byggnad. ANDROMEDA kommer att 

sjösättas i maj månad i år. Två nya LEANDER-fregatter har beställts från 

Yarrow & Co Ltd. Deras maskineri levereras av J. Samuel White & Co Ltd. 

(Marine News, april 1967) 

Minsvepare 

Minsveparna POPHAM och WINTRINGHAM skall överföras till Australiens 

flotta inom kort. 
(Marine News, april 1967) 

Sverige 
T arpedbåtar 

De tre återstående torpedbåtarna av SPICA-typ kommer att namnges av stats

minister Tage Erlander vid en ceremoni vid Karlskronavarvet AB den 9 juni i ar. 
Fartygen får namnen CASTOR, VEGA och VIRGO. 

(MS/Press, maj 1967) 

Ubåt 

Ubåten SJÖORMEN påbörjar sma provturer juni. Befälstecknet hissas den 

1 juni. 
(MS/Press, maj 1967) 

USA 
Polarisubåtar 

USA har två år tidigare än ursprungligen beräknades uppnått det planerade 

antalet Polarisubåtar, nämligen 41 stycken. Den första Polarisubåten, GEORGE 

WASHINGTON, påbörjades 1957. Enligt de första planerna skulle hela pro

jektet vara avslutat först 1969. 
MARIANO G VALLEJO färdigställdes den 16 december förra året, och 

STURGEON blev färdig den 28 januari i år. 
(Marine News, april 1967) 

Jagare 

Jagaren BIDDLE färdigställdes den 21 januari. JODETT blev klar för leverans 

i december 1966. 
(Marine News, april 1967) 
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Eskortjagare 

Eskortjagaren KNOX sjösattes den 12 november vid Todd Shipyards i Seattle. 

VOGE färdigställdes samma dag. 
(Marine News, april 1967) 

Kanonbåtar 

En intressant jämförelse görs i marsnumret av USNI Proceedings, där de ameri

kanska kanonbåtarna av ASHEVILLE-typ jämförs med de svenska torped

båtarna av SPICA-typ. Jämförelsen i tabellform: 

ASHEVILLE SPI CA 

Deplacement 240 ton 190 ton 

Längd 50 m 43 m 

Bredd 7,5 m 7,1 m 

Djupgående 2,9 m 

Maskineri diesel-gasturbin gasturbin 

Maskinstyrka 1.450-14.000 hkr 12.720 hkr 

Fart Över 40 knop över 40 knop 

Besättning 24 man 28 man 

Bestyckning st 75 mm kan st 57 mm kan 

st 40 mm kan 6 st torpedtuber 

4 st ksp 
(MS/Press, maj 1967) 

Räddningsubåt 

Amerikanska flottan har konstruerat en ny prototyp för de planerade rädd

ningsubåtarna. Genom omkonstruktionen har räddningskapaciteten ökats från 12 

till 24 personer. Detta innebär visserligen en viktökning med ca 2.500 kg, men 

trots detta kan farten och transportkapaciteten i luften bibehållas. Prototypen 

skall vara klar för leverans 1968. Detta är det första steget mot ett ubåtsrädd

ningssystem, som möjliggör insats inom 24 timmar över hela jorden. 1970 skall 

USA förfoga över sex sådana ubåtar. 
(Military Review, februari 1967) 

Bärplanbåt 

En kanonbåt på bärplan byggs nu för amerikanska flottans räkning. En vat

tenjetmotor driver fartyget och ger det en fart av 40 knop. I slutet av 1967 skall 

kanonbåten vara klar för leverans. Deplacementet blir 60 ton, längden 22 meter 

och bredden 8 meter. Bestyckningen utgörs av en 40 mm kanon och två kul

sprutor samt en granatkastare. 
(Military Review, februari 1967) 

347 



Västtyskland 
jagare 

Jagaren HESSEN färdigställdes i december förra året. 
(Marine News, april 1967) 

Depåfartyg 

Depåfartygen GLOCKSBURG och SAARBURG på vardera 3500 ton färdig
ställdes i december 1966. 

(Marine News, april 1967) 

Ammunitionsfartyg 

Ammunitionsfartyget SACHSENW ALD sjösattes den 1 O december förra året 
vid Blohm & Voss i Hamburg. 

(Marine News, april 1967) 

Osttyskland 
U båtsjagare 

Sex 300-tons ubåtsjagare av typ HAl har tagits tjänst i Östtyskland. Far-
tygen är bestyckade med robotar av rysk typ. 

(Military Review, mars 1967) 
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