SMÅTT o. GOTT, LÄTT o. LAGOM
BLANDAT – No:21
Visste Du eller vet Du:
att Hans Speidel utsågs till allierad befälhavare för NATO:s landstridskrafter
i mellersta Europa i april 1957. Speidel och Adolf Heusinger hade
Eisenhowers
öra i frågor av synnerlig vikt för det ”nya” Tyskland. Speidel och Heusinger
slutade båda som fyrstjärniga generaler i Västtyskland – men många andra
av de namnkunniga generalerna från Wehrmacht skulle också finna sin plats
– exempelvis Martin Harlinghausen, Josef Kammhuber, Max Pemsel,
Bernhard Rogge, Friedrich Oskar Ruge, Hannes Trautloft, Heinz Trettner för
att nämna några
att Sverige under 40- och 50-talen sysslade en hel del med salvpjäser – i tur
och ordning -10,5 cm reserveldrörsvagn fm/43, 10,5 salvkanon m/46, 12 cm
raketautomat fm/51 samt 12 cm raketsalvpjäs fm/51
att spännande läsning (för den vapenintresserade) finner man i gamla
vapenkataloger,
Hälls och Vapendepotens – de äldsta. Bannermans är förstås något extra och
även ALFA-katalogen dvs. Adolf Franks kataloger, så samla kataloger och
läs......
att det kom ett brev till Direktionen för Bofors i juni 1989 – ett brev som
handlade om Carl Peter Swanström. Brevet blottade en fantastisk historia
vilket initierade att vissa delar inom automatvapenhistoriken fick skrivas om
att Anders Fredrik Centervall – var en mångsysslare av rang,
artilleriteoretiker, skapare av det svenska Kustartilleriet, mannen bakom den
första bakladdade fältartilleripjäsen för svenska armen – 8,4 cm kanon m/
1881. Kanonen var en synnerligen god pjäs sitt stela system till trots. I vissa
fall överlägsen 7 cm kanon m/02 och den fanns förrådsställd till in på 1960talet samt gör fortfarande god tjänst utanför slott och landshövdingeresidens
den dag som idag är. I egenskap av artilleriteoretiker framlade Centervall
1902 ”Inre ballistisk räknemetod för nobelkrut af typen NK4” - ett
pionjärverk även om den inte var allmänngiltig utan avsåg just krut NK4.
NK4 var i tiden ett vida använt krut.
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