
 

 

GMP 1947-08-27 

KA 4-batteri på långmarsch. Även KA 4 kommer att skicka ut en avdelning på 

långmarsch. Det blir ett batteri ur 21-cm.divisionen, som 27 aug.-24 sept. skall 

bedriva övningar under marsch samt utföra skarpskjutningar i Skåne, 

Pjäsfordonen lastas på järnvägsvagnar i morgon och förbandet i övrigt 

startar på torsdagsmorgonen landsvägsmarsch till Ängelholm, varefter 

färden går vidare till Ystad. Hemfärden lägges över Kristianstad, Skillinga-

ryd, Jönköping,  

 

Ny Tid 1947-08-28 

 

KA 4 på 100-milamarsch  

KA 4 ilastade i går på, förmiddagen ett tal pjäsfordon vid 

Gullbergsvass på järnvägsvagnar för vidare befordran söderut. Ett 

batteri ur 21 cm-divisionen skall nämligen under tiden 27/8 – 25/9 

bedriva övningar under marsch samt utföra skarpskjutningar i 

Skåne. I dag startar det övriga förbandet med landsvägsmarsch till 

Ängelholm. Därefter bär det av till Ystad sedan pjäserna hämtats i 

Tomelilla. Tiden i Skåne upptar förutom egna övningar samövningar 

med KA 2 förband. I kustartilleriet skjutskolas regi Senare ställs 

marschen norrut via Kristianstad, Skillingaryd till Jönköping. På A 6 

terrängbana kommer de nyinköpta amerikanska militärfordonen att 

avprovas och därefter marscherar man mot Borås där I 15 får se 

demonstration av batteriet. Den 24/9 går så marschen hem till 

Göteborg igen.  

 

GP 

KA 4 på månadslång manöver. I dag startar KA 4 en landsvägsmarsch till 

Ängelholm för övningar i Ystad under tiden 1-9 sept., samövning i 

Kustartilleriets skjutskolas regi med förband ur KA 2 den 7-13 sept. och 

marsch från Ystad över Kristianstad och Skillingaryd till Jönköping under 

bedrivande av övningar den 16 -18 sept. De två följande dagarna blir det 

terrängprov på A 6 terrängbana med nyanskaffade amerikanska fordon, den 22 



sept. bär det av till Borås, där batteriet dagen efter demonstreras för I 15, 

varpå man vänder åter till Göteborg den 24 sept.  

I går lastades hela dagen pjäsfordon på järnvägsvagnar i Gullbergsvass för 

vidare transport till Tomelilla, där pjäserna skall hämtas  

 

Sv Dagbladet 1947-09-15 

 

KUSTARTILLERIET I Österlen prövar 

Pattons traktorer 

MALMö, söndag. (Sv. D:s korr.) Kustartilleriet gästar i dessa dagar Skåne med det 

modernaste som finns i landet, när det gäller grovt rörligt artilleri. I den permanenta 

skjutskolan, dit officerare, underofficerare och blivande sådana kommenderas, ingår 

givetvis en mängd träning i skjutning mot sjömål. och det är dessa som man nu flitigt 

ägnar sig åt på östersjökusten.  

 

Här är verkligen grant, säger inspektoren för vapnet, generalmajor  

Åström, där han står på Kosenbergaåsen tillsammans med chefen för KA 4, 

överste Callerström, och hans kollega överstelöjtnant Puke, som i en snar 

framtid övertar chefskapet för KA 2. I raden av gästande officerare 

upptäcktes också representanter för marinförvaltningen med amiral Ericson i 

spetsen liksom en norsk och en argentinsk uniform skymtar. Övningsf-

örutsättning är att ett invasionsföretag är aviserat, och fienden har till å köpet 

oförsiktigheten att ge sig på Sveriges verkliga urmarker. Hela åsen från Kabusa 

vid Ystad till Löderups strandbad är av gammalt tummelplats för svensk militär. 

En 21:a i aktion är en speciell upplevelse, och alla inbjudna civila 

skärgårdsmannar från bygden har också fått den rätta respekten, sedan de 

första 135-kilosbrojektilerna slungats i väg ut mot målen: Stridsmässigt 

placeras ju tungt artilleri långt uppe på land, och endast mätorganen har glädjen 

se hur de egna projektilerna stökar till, Tre  

mil skjuter dessa pjäser, men i dag är det kortare håll, endast något 20- tal 

kilometer, och därefter blir det ännu kortare för att handelstrafiken inte skall 

bli störd.  

Nedanför kullarna står "traktorerna", som både har plats för pjäspersonalen 

och en massa utrustning. Det är volvokolosser av känd typ, men längre bort 

parkerar några nykomlingar och ännu kraftigare bjässar, som kustartilleriet 

hämtat ur Pattens pansararmé och som nu provas. Rörligheten och snabbheten 



är A och O. Fort skall pjäserna i ställning och lika snabbt skall de därifrån. 

Broar och vägar håller dock inte föl' en 21 :a, och därför blir det tre sjutton 

tons fordon av den isärtagna pjäsen i stället. En pampig syn på kustvägen, när 

kolonnerna rullar i väg till nya mål för att åstadkomma än med "kontrollerat 

åskdunder".  

 

 

 
 

KUSTARTILLERIETS SKJUTSKOLA har haft övningar mot bogserade mål i  

Östersjön någonstans i Sydsverige. Att det inte var några leksaker, som 

var i elden förstår man på Ystadsborgmästaren Arthur Sandströms och de 

båda grabbarna Erik och Åke Ekbergs miner här nedan - de måste stoppa 

bomull i öronen. Trots smällarna åt generalen Åström, kustartilleriets 

inspektör korven i  godan ro tillsammans med överstelöjtnant Puke och 

överste Callerström  

 

 



  
 

 


