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Granatsplitter på 6 hekto slår i isen intill fiskare. 
 

Otäckt missöde under övningsskjutning 

 

Ett par fiskare, som befann sig mellan Rävholmssundet och skäret 

Knappen, strax utanför Styrsö Pottan, var i går vid 12-tiden ute för ett 

obehagligt äventyr. Man hade skjutningar från batteriet på Pottan och 

strax bakom fiskarna kom splitter från en granat dråsande ner. Fiskarna 

tog med sig ett par splitterstycken, det ena vägde 6,1 hekto, det andra 

5,5 och de anser det vara tur att ingen träffades.  

- Skjutningarna pågick mot Svartskär, och man tycker det är konstigt, 

att inte skjutbanan avskärmas eller varningstavlor sättas upp, anser fis-

karna. Här har man skjutit med tubkanon, 57 mm. projektiler, det syns 

tydligt på splittret, och av allt att döma har en projektil exploderat inne 

i loppet. Det är många fiskare ute på isen sådana här dagar, och de kan 

tydligen råka illa ut.  

Polisen på Styrsö underrättades om det inträffade och utredning kommer 

att företas. Det batteri som hade skjutning i går är från Ga1tö, chef är 

löjtnant Nyström och Göteborgs-Posten hade ett samtal med honom igår.  

 

Han håller emellertid för troligt, att splittret härrör från någon dags 

skjutning:  

- Vi har hållit på att skjuta i fjorton dagar med tubkanon, och mål är 

förlagt nere vid Svartskär. Vi har patruller ute som varnar fiskarna, men 

de här två såg vi inte förrän de kom fram alldeles under batteriet - ber-

get stupar ganska brant. En av männen böjde sig ner och tog upp något 

från isen, och efteråt gjorde jag en inspektionstur och fann då ett litet 

stycke splitter. Det har emellertid knappast kunnat komma från någon av 

de projektiler vi avlossade på torsdagen, ty det var täckt med rimfrost 

och låg fastfruset i isen. För övrigt har vi alltid en man bakom pjäserna, 

som följer inriktningen och ser mot målet, och han har inte upptäckt 

någon mynningskrevad. Jag förstår inte hur det hela kunnat gå till.  



Målområdet är klart begränsat och patruller varnar som sagt fiskarna, 

men däremot händer det ofta att batteriet skjuter över huvudena på 

personer, som vistas på isen. Det kan tydligen ha sina risker.  
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KA 4 svar på granatsplitter på isen 

 

Osäkerhet om ett skott, säger. militären, men då fanns ingen på isen.  

Med anledning om uppgiften om projektilnedslag på isen i närheten av 

ett par fiskare har militären på KA 4 gjort en undersökning om 

förhållandena kring övningsskjutningen då missödet skulle ha ägt rum. 

Av denna undersökning framgår, säger man, att det endast beträffande 

ett skott kan råda osäkerhet. Men detta skott avlossades av första 

skjutlaget. och då fanns det inga människor inom det farliga området. 

Sedan: förekom inga missar, och på militärt håll tolkar man händelsen så 

att fiskarna strax före splitterfyndet hört en s. k . bogvågsknall, ett 

ljud i skottögonblicket som kan låta ungefär som när splittret slår ner 

på, isen.  

 


