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Kustartilleriets Skjutskola avslutade övningar i Åsa med 

precisionsskjutningar mot mål placerade ca två mil ut till 

havs. 

 

Om det är någon i· läsekretsen som på 20 meters avstånd hört en 21-

centimeters kanon skjuta på ett mål ca 2 mil ut till havs och inte 

märkbart imponerats, så finns det ingen anledning att läsa denna 

artikel. Men vi, som i fredags fick bevittna själva slutklämmen i 

Kustartilleriets skjutskolas övningar vid deras fasta övningsstation i 

Åsa - ja, vi var verkligen imponerade. Att det kan finnas kanoner som 

väger 35 ton, säger och skriver 35,000 kilo, som trots vikten kan 

förflyttas relativt enkelt och smidigt, det säger en hel del om att vår 

krigsmakt nu är definitivt motoriserad och säkert inte ligger 

stormakterna långt efter i detta avseende.  

 

Under överstelöjtnant Langes ledning har hela sommaren Kustartilleriets 

skjutskola bedrivit övningar vid sitt övningsfält i Asa, vilka på fredagen 

avslutades i samband med inbjudan till representanter för andra 

vapenslag att övervara skjutningarna.  

 

MALET BELÄGET 17,000 METER UT TILL HAVS.  

Att det inte var några "ärtbössor" som Skjutskolan hade att gör med 

kom vi strax på det klara med vid vårt besök - det var tre väldiga 

pjäser, vilka användes som övningsobjekt, och att de dessutom var 

transportabla överstiger faktiskt en lekmans fattningsförmåga. Och 

målet, som var beläget inte mindre än 17,000 meter ut till havs, kunde 

självfallet inte synas för blotta ögat, men det hindrade inte att dessa 

automatvapen, som i sig själva ser ut som väldiga kolosser, visade sig 

pricksäkra till en grad, som ställde en ganska oförstående - på 14 

avlossade skott kunde ett flertal träffar inregistreras, trots att som 

sagt målet låg nära två mil till havs och inte var mer än 48 meter långt 

och 8 meter högt, alltså betydligt mindre än ett ordinärt krigsfartyg.  



EJ INTRÅNG PA SJÖFART OCH FISKE.  

Kustartilleriets skjutskola har inriktat sig på att så litet som möjligt 

vara sjöfart och fiske till ohägn. Därför förekommer ytterst sällan att 

något område "avspärras" utan skjutningarna försiggår under sträng 

kontroll ute till havs. Kustartilleriets egna vedettbåtar kontrollerar att 

inget fartyg ligger i riskzonen samtidigt som de bogserar ut målen till 

de platser, som ligger på lämpligt avstånd från, övningsplatsen i Åsa. 

Ungefär 10,000 , meter ut från övningsstation ligger Nidingarna och 

längre ut fyrskeppet Fladen, men det hindrar inte att dessa väldiga 

kustartilleripjäser utan svårighet kan skjuta in sig på mål betydligt 

längre bort. Inte mindre än 3 mil är "räckvidden" för dessa 21-

centimeters kanoner, vilket förefaller oförståeligt för oss, som starkt 

imponerades av skjutningar mot mål som låg på hart när halva sträckan 

...  

 

Självfallet har man inte någon chans att vid ett kort besök på en  

övningsstation för Kustartilleriets skjutskola bilda sig en så grundlig 

uppfattning om hur övningarna går till att man skulle kunna skildra dem 

rent tekniskt. Men såpas mycket förstod man, att det inte på ringaste 

sätt gäller "ögonmått" då kanonerna avlossar sina skott; det är istället 

skötseln aven lång rad precisionsinstrument, som tillsammans fastställer 

hur skottet skall av lossas. Såväl eldledningsradar som spaningsradar 

kommer till användning, då det gäller att fastställa positionen för 

rörliga mål ute till havs, vilket givetvis ställer sig betydligt: svårare än 

att skjuta mot fasta mål. Eller som överstelöjtnant Lange sade i sin 

orientering:  

- I gångna tider stod ju oftast striden mellan örlogsfartyg och fort 

och fästningar; fartygen hade ingen möjlighet att röra å sig under 

strid, i varje fall ytterst obetydligt, men i och med den moderna 

teknikens insteg har förhållandena: blivit väsentligt annorlunda och 

strängt taget är detta anledningen till att Kustartilleriet kommit 

till. 

- Kustartilleriets skjutskola är en plattform för övningar i avsikt 

att uppnå större säkerhet och precision men har också en . stor 

betydelse i egenskap av "experimentalfält", där alla nya Idéer och 



uppslag prövas. Tack vare att vi har glädjen att arbeta med relativt 

fria händer har vi också kunnat hålla oss "på toppen", och jag tror 

att vi i närvarande stund hävdar oss väl i förhållande till andra 

nationer, vilket också är en absolut nödvändighet med tanke på den 

hastighet med vilken utvecklingen går framåt.  

Det var alltså inte "för ro skull" som Kustartilleriet låg uppe i Åsa och 

sköt mot målen ute till havs så att det gott och väl hördes till Varberg - 

nej, det var ett led i utbildningen i skötseln av ett av våra pre-

cisionsvapen, som vi hoppas ställer sig i linje med andra och större na-

tioner. Och i det syftet förefaller 21-centimeters kanoner, med vila 

övningarna nu bedrivits, vara en respektingivande faktor.  

E.  
 


