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Fyr och flamma välter kakelugnar på Örmanäslandet. 

 

K1A. 4 som sedan tre veckor tillbaka haft sin skjutskola På Ör-

manäslandet, närmare bestämt på den idealiska skjutplatsen vid Fal-

kasand långt ute på örmanäslandet, hade på fredagen avslutning och 

därför inbjudit ett stort antal representanter för militära o. ' civila 

myndigheter. Här sågs bl. a. cheferna för Göta Artilleriregemente 

(för dagen representerad av överstelöjtnant Barnakow), chefen för 

LV 6 överste Juel, I 15- chefen överste Åkerman, för-

svarsområdesbefälhavaren överste Eric Grill, representanter för 

eskaderstaben, för flyget i västra Sverige och många flera varjämte 

ett stort antal representanter för ,kommunala myndigheter, lottor, 

hemvärn och röda 'kors m. fl. infunnit sig.   

Att det arbetas och arbetas hårt inom vårt försvar för att göra 

utbildningen sådan, att den förtjänar att kallas utbildning, visste man 

förut, men den ev. tvivlande blev sannerligen tagen ur sin villfarelse 

vid ett besök därute på skjutplatsen, ty en mera sammanbitet 

effektiv anda än där rådde kan man knappast tänka sig.  

Chefen för kustartilleriets skjutskola överstelöjtnant Henrik Lange 

gav först en redogörelse för arbetet, av vilken man fick så många 

tips i den ballistiska vetenskapens mysterier att det nästan gick runt 

i huvudet. Men även om skrivaren skulle varit i stånd att  

uppfatta och återge allt, så torde näppeligen läsaren fått någon 

större behållning därav.  Ty att skjuta med kanon av den kaliber KA 4 

hade uppställt på Falkasand är sannerligen något av vetenskap. 

Överstelöjtnanten lät oss emellertid veta att skjutplatsen är idealisk, 

att man här har tre pjäser på 21 centimeters kaliber, de veterligen 

största rörliga pjäserna i världen, att man arbetar med instrument av 

alla de slag, bl. a. radar, vilken hjälper eldledningsmanskapet att hitta 

mål på över 3 mils avstånd, en sammanställningsplats. där de 

matematiska värdena omräknas så att man kan få pjäserna sammanförda 

med hela sin eldkraft till en och samma punkt etc. Det hela skulle f. ö. 



bli alltför omständligt att referera, men kvar står det faktum, att man 

imponerades av vad som utföres här ute i kustbandet och vad vårt 

försvar förmår.  

Eldgivningen mot ett på 17 km. avstånd bogserat mål gav också det 

bästa belägg för att man, verkligen kan sin sak. Det sköts med två 

pjäser av ·21 cm. kaliber och full stridsladdning. sju skott från vardera 

pjäsen, och resultatet, som . omedelbart tack vare ett sinnrikt system 

kunde avläsas, visade en fullträff, samtliga skott inom plus minus noll 

och 50 procent inom spridningsbilden vilket med andra ord betyder att 

om målet varit en kryssare, denne erhållit sju fullträffar i skrov eller 

rigg, vilket kanske varit nog för att besegla dess öde.  

Överstelöjtnant Lange uttalade sin glädje och tillfredsställelse över 

att man lyckats upptäcka en så idealisk övningsplats på så nära håll till 

förläggningen. I Göteborgs skärgård är det knappast möjligt att ha 

några skjutövningar på grund av den livliga sjötrafiken. Även om man i 

Örmanäs klagar över att kakelugnarna remnar då och då, vilket överste-

löjtnanten inte ville bestrida möjligheten av, så är förhållandet till 

ortsbefolkningen det allra -bästa, vilket han gärna ville ha särskilt 

understrukit.  

 


