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Artillerihistoriskt storverk

av statsheraldiker Jan von Konow

För över trettio år sedan – närmare 
bestämt 1975 – utgav pensionerade 
överstelöjtnanten Jonas Hedberg 

(f 1903) historiken Kungl Artilleriet: Med-
eltid och äldre vasatid om 480 faktaspäck-
ade och rikt illustrerade sidor. Författaren 
– upplandsartillerist i begynnelsen, däref-
ter norrlandsartillerist – hade då bl a redan 
presterat den omfattande studien Kungl 
Finska artilleriregementet (1964; omfång 
324 sidor). Den förstnämnda boken hade 
tagit Jonas Hedberg tio år att fullborda, 
med många och långa studieresor (på egen 
bekostnad) till arkiv runt om i Europa. Det 
blev en enmansprestation, vars forsknings-
resultat ifråga om vetenskaplig stringens 
saknar motstycke inom den svenska mili-
tärhistoriska ämnesgenren. Förteckningen 
över anlitade källor och litteratur upptar 
14 tättryckta textsidor. Jonas Hedberg fick 
nu i uppdrag av dåvarande arméchefen 
Carl Eric Almgren att skriva artilleriets 
hela historia fram till år 1794, då det stora 
Kungliga Artilleriregementet delades upp 
i fyra regementsenheter av normalstorlek 
(Svea, Göta, Wendes och Finska).

Arbetsuppgiften bedömdes bli så krä-
vande, att flera i ämnet kunniga skribenter 
(artilleriofficerare) måste engageras, och 
därför bildades Artilleriets historiekom-
mitté (1978). Jonas Hedberg blev dess 
självskrivne ordförande och arbetsledare. 
Men även den därnäst kommande delen av 
verket Kungl Artilleriet: Carl X Gustafs tid 
(1982; om 414 s) blev en enmansprestation 
av Jonas Hedberg. Allt som allt har till dags 
dato utgivits åtta delar, av vilka de sex öv-
riga – med samlingstiteln Kungl Artilleriet 
– har följande ämnesframställningar:

Yngre vasatid (1985)
Carl XI:s och Carl XII:s tid (1993)
Frihetstiden och Gustaf III:s tid (1994)
Ridande artilleriet (1987)
Artilleriet i Pommern (1997)
Artilleriet i Östersjöprovinserna (2005)

Totalt rör det sig om inte mindre än 3 502 
trycksidor i åtta vackra, röda klotband 
med artilleriets krönta emblem i guld på 
pärmarna. En avslutande del om artilleriet 
efter 1794 är planerad.

•
•
•
•
•
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Man skall ha klart för sig att framställ-
ningen inte enbart tar upp truppslaget 
som sådant (organisation, utbildning, 
pjäsmateriel, rekrytering, hästhållning. 
taktik, skjutmetoder och krigsinsatser). 
Därtill kommer nämligen allt som tidigare 
var inordnat i artilleriet: kanontillverk-
ning (byssegjutning) liksom all övrig 
vapenindustri, ammunitionstillverkning, 
krutbruk, salpetersjuderier, faktorier, 
mässingsbruk, fortifikatorisk materiel etc. 
Mångsidigheten ställde höga kvalitetskrav 
på artilleriets folk, framför allt naturligtvis 
på dess chefer.

Militär skolning och teknisk vetenskap 
gick hand i hand. Artilleriets särställning 
medförde att det till rangen räknades som 
arméernas främsta truppslag. Att vara 
artilleribefäl betydde hög status. Artil-

leriet var (i varje 
fall i Sverige) det 
enda truppslag, 
som hade en egen 
chef, en konungens 
troman (rikstyg-
mästare, sedermera 
generalfälttygmäs-
tare). Truppslaget 
var även ensamt 
om att föra ett eget 
fälttecken, den s k 
pukefanan, monte-
rad på en för ända-
målet byggd vagn. 
Prefixet ”Kungl” 
var ingalunda bara 
ett löst påhäng, som 
skulle se fint ut – det 

markerade truppslagets unika ställning däri 
att det högre befälet ingick i hovstaten. 
Artilleriet stod monarken personligen 
nära. Inte för inte löd artilleriets interna-
tionella nyttjade devis Ultima ratio regum 
– konungarnas yttersta argument, en text 
som ofta var gjuten i relief under riksvap-
net på pjäsernas eldrör. 

Den som blivit anförtrodd att skriva 
artilleriets historia måste besitta gedigna 
kunskaper i vapenteknik, ballistik, organi-
sationsstruktur, vapenindustri, militärhis-
toria och, inte minst, vana i arkivforskning 
och tolkning av gamla handskrifter, samt 
vara en god stilist. Allt detta kännetecknar 
Jonas Hedbergs eminenta författarskap. 
Ännu i hög ålder, mycket hög, är hans 
vitalitet obruten och hans tankeskärpa på 
topp. Ty fortfarande, vid inom kort fyllda 

Jonas Hedberg gratuleras på 100-årsdagen 18 april 2003 av chefen 
för Artilleriregementet överste Göran Mårtensson.  
Foto: Bo Arvidsson, Artilleriregementet
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104 år (!), är han fullt verksam i projek-
tet, nu huvudsakligen som inspiratör och 
granskare av sina medhälpares opus. Det 
är en helt enastående forskargärning som 
Jonas Hedberg bedrivit i över sextio år.

Omnämnandet av detta artillerihisto-
riska storverk har aktualiserats av att dess 
åttonde del nyligen utkommit : Kungl 
Artilleriet: Svenska artilleriet i Öster-
sjöprovinserna 1561-1721 (2005; 300 s) 
Huvudförfattare är överstelöjtnanten, fil 
mag Eric Granefelt och överstelöjtnant 
Claes Sederholm. För redigeringen har 
översten 1.gr Hans Ulfhielm svarat. Som 
vanligt har Jonas Hedberg hållit i trådarna. 
Boken inleds med ett avsnitt av stort 
allmänhistoriskt värde nämligen en redo-
görelse för de forna baltiska provinsernas 
historia alltifrån den tidpunkt (1561), då 
Sverige fick fast fot i denna region (Est-
land, Livland, Ingermanland). Den minu-
tiösa redovisningen av pjäsbeståndet i de 
många fästningsanläggningarna vid olika 
tidpunkter ger en god uppfattning om hur 
betydande den svenska militära närvaron 
verkligen var i denna rikets utpost i öster. 
Men ändå prioriterades aldrig försvaret 
av östersjöprovinserna. Visionären Eric 

Dahlbergh – den främste förespråkaren 
för ett utbyggt försvar – talade tyvärr för 
döva öron. I upprepade skrivelser till Carl 
XI, ”målade han upp en skrämmande fram-
tidsbild, där ryssarna behärskade Östersjön 
och hotade Stockholm till sjöss och lands”. 
Utvecklingen kom att visa hur sannspådd 
han blev, den gamle generalguvernören 
och fästningsbyggaren. Med freden i 
Nystad 1721, efter Stora nordiska krigets 
ödeläggande år, gick ridån ner för alltid för 
det svenska skedet i Baltikum.

Den ursprungligen avsedda helheten 
– det svenska artilleriets historia – är nu i 
och med åttonde delens utgivning fullbor-
dad. I sammahanget skall inte förtigas det 
faktum att samtliga ledamöter i Artilleriets 
historiekommitté d v s verkets skribenter 
– hela tiden har arbetat utan ersättning – ett 
beundransvärt ideellt engagemang. Även 
utlägg för resor i arbetet har man tagit ur 
egen ficka. Nu är målet nått. Förtjänsten 
är i främsta rummet Jonas Hedbergs. Hade 
det funnits ett Nobelpris i artillerihistorisk 
forskning, hade ingen prismottagare varit 
mera värdig än Jonas Hedberg, artilleriets 
nestor och föregångsman.


