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KA 4:s mannar fingo fint betyg i  Sk i l l i ngaryd  

Kustartilleriets vinterkurs avslutad 

SKILLINGARYD, måndag 

Med en öronbedövande konsert avslutade kustartilleriets skjut-

skola en månadslång vistelse på Skillingaryds skjutskola och där-

med årets vinterkurs. Avslutningen bestod av en divisionsskjut-

ning med både 15 och 21 centimeters kanoner, och 

träffresultatet var trots de 15 kilometerna till målet av en 

sådan kvalitet, att även de kräsnaste experter måste känna sig 

tillfredsställda. 

Vad har kustartilleriet så långt inne i land att göra? På den 

frågan svarar skolchefen överstelöjtnant Sven Haglund: 

— Erfarenheterna redan från förra kriget och i än högre grad från 

det pågående visa, att kustartilleriet kan få helt andra uppgifter än 

att skjuta på fartyg. Se på de franska atlanthamnarna, som 

tyskarna tack vare sitt kustartilleri fortfarande framgångsrikt 

försvara mot alla anfall även från landsidan. I vissa lägen är det 

även tacknämligt om det rörliga kustartilleriet kan ingå i arme-

fördelningarna, och det är just ett sådant samarbete som vi nu övat i 

Skillingaryd. 

"Vargen bokföring klar", ropar plötsligt en signalman vid en av de 

nya kortvågsstationerna som det rörliga kustartilleriet utrustats 

med. Det mystiska uttrycket betyder att "Vargen" — täckbenämning 

för divisionen — är klar att utlösa sin stormeld mot de smått 

klassiska höjderna på Skillingaryds skjutfält, Prästgårdshöjden, 

Spännberget, Stora Fältherrehöjden och allt vad de heter, som 



förutsättas vara fiendens grupperingsområde. 

Strax därpå genljuder luften av de dova krevaderna från 21-ornas 

135- kilosgranater och de lättare 15-centimetersprojektilerna, 

smålandsljungen kastas högt i luften tillsammans med trädstammar 

och glödheta granatsplitter. Eldpelaren och de 500 kust-

artilleristerna från KA 2 i Karlskrona och KA 4 i Göteborg sköter 

sin sak väl, det kan den församlade expertisen tydligt konstatera, 

där den ligger platt på magen bakom en skyddande jordvall några 

hundra meter från målet. 

När stormelden en halv timme senare upphör, infanteristerna anses 

ha stormat fiendens ställningar och det blir möjligt att ta 

målområdet i okulärbesiktning bär detta syn för sägen för 

träffsäkerheten hos kustartilleriets nya rörliga pjäser. 

Kustartilleriinspektören, general Hjalmar Åström, och de många 

andra högre officerare som titta på, ha anledning att se precis så 

belåtna ut som de i verkligheten också göra. 

 

Flottans reservofficerare har fått egen tidskrift 

Svenska flottans reservofficersförbund kan i år se tillbaka på 

sitt första decennium och i samband med jubileet har förbundet 

fått egen tidskrift — Flottans reservofficerare — som nu 

utkommit med sitt första nummer. Tidskriften avser att knyta 

reservofficerarna med deras intressen i såväl örlogs- som 

handelsflottan närmare samman och kommer att få. sitt särskilda 

värde när de vid flottan nu inkallade reservofficerarna vid 

krigsslutet skingras. Ansvarig utgivare är kommendörkapten E. 

W. Sundblad och redaktör löjtnant J. C. Sjöcrona. 


