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Jättekanoner sköt skarp vid KA:s skjutskolas avslutning 

 

 
 

Kustartilleriets skjutkolas officers- och underofficerskurser har sedan slutet av juni 

varit förlagda till Åsa strax söder om Kungsbacka. Avslutningen ägde rum i närvaro av 

hemvärnsmän och lottor och representanter från olika arméslagen och i samband 

härmed ägde skjutningar rum med rörliga 21 cm kanoner. 

 

Kustartilleriets skjutskola fyller 65 år i år och är en gammal, ärevördig 

institution. Den grundlades 1886 i samband med att 

krigsfartygen blev rörligare, vilket betydde att 

kustartillerister måste ha särskild utbildning. Detta 

hade inte varit nödvändigt tidigare, då en strid 

mellan ett krigsfartyg och ett kustfort inte 

väsentligen skilde sig frän en artilleristrid till lands,  

Skjutskolans chef är överstelöjtnant Henrik 

Lange och tre kurser anordnas varje år. Skolan har 

inte sina kurser förlagda till någon bestämd plats 

utan flackar runt till de olika batterierna i 

Sverige. Pjäserna är lokalbundna vilket betyder 

att skjutskolan inte kan vara det. Detta 

"kringflackande" för det goda med sig att alla 

batterierna runt i Sverige bl a använda regelbundet. Kanonerna är rätt 



ömtåliga saker och får de stå en längre tid oanvända kan de lätt rosta 

ihop och bli förstörda även om de sköts väl.  

Fiskebåt låg i vägen  

De kanoner man nu sköt med var rörliga 21 cm. pjäser, tillverkade i 

Tjeckoslovakien på Skoda-' verken och det lär vara de grövsta rörliga 

kanoner som finns för närvarande. Det är ena väldiga pjäser som har en 

skottvidd av tre mil. Man sköt emellertid nu inte längre än 17 km. av säker-

hetsskäl. Dels var sikten dålig och dels förekommer ingen avspärrning eller 

fridlysning av området 

utanför Åsa. Det skulle 

vara ogörligt, att stoppa 

all sjöfart utanför Åsa när 

skjutningar pågår. Man 

håller på och skjuter så 

gott so hela sommaren 

därute och om man 

fridlyste området så att 

inga fartyg kan passera 

skulle kronan få saftiga 

räkningar från rederierna 

för förlängda 

transporttider.  

För övrigt har det visat 

sig at fridlysning av ett 

område inte alltid 

respekteras.  

Som det nu är får man i 

stället skjuta i "gluggarna", dvs passa på när det är fritt vatten. Det går i 

allmänhet bra och hittills har inga olyckor inträffat.  

När man skulle börja skjutningarna, hade man valt ut en sektion i havet 

utanför Asa där man kunde skjuta utan risk att träffa fyrarna eller 

holmarna runt om kring. När man var klar att sätt  

i gäng hade en fiskebåt lagt sig mitt i riskzonen och den visad inga tecken 

till att ge sig av Man blev tvingad att skicka ut en båt för att få fiskaren 

att ge sig av och det lyckades också. 



14 skott avlossades  

Omkring kl. 14 började skjutningarna. Endast två av batteriets tre 21 cm. 

kanoner togs i bruk och man sköt 7 skott med varje mot rörligt mäl. 

Resultatet blev gott, en fullträff och resten alldeles i närheten av målet.  

Skjutskolans kurser fortsätter i augusti uppe i Stockholm dit deltagarna i 

kurserna, 22 officerare och underofficerare och 2  

Kadetter i dagarna har rest.  

 


