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Splitter nya 21 centimeters    

kanoner vakta Västkusten.  

Kustartillerigeneral närvarande vid provskjutning utanför Göteborg. 

 

 

Svenskt kustartilleri hade bemärkelsedag i går. För första gången provsköts 

nyförvärvade flyttbara 21 cm. kanoner. Händelsen ägde rum någonstans i 

göteborgstrakten, och närvarande voro bl. a. inspektören för kustartilleriet, 

generalmajor Hj. Åström, chefen för KA 4, överste Kolmodin samt 

Marinförvaltningens representant, kommendörkapten E. Clason. Proven utföllo 

till belåtenhet. Från tre kanoner sköt man mot bogserade mål långt ute till havs.  

Den nya pjäsen väger med lavett drygt 50 ton, men därigenom att den är 

transportabel i tre delar kan den plockas sönder och med traktorer flyttas 

snabbt och relativt lätt från en plats till en annan. En sådan 50-tonspjäs kan 

sålunda vara placerad i Göteborg den ena dagen och i Kungsbacka den andra. 



Uppgifterna om skottvidden äro hemliga, men milstrecket ligger långt ifrån 

kanonens verkliga kapacitet. Det kan ju också nämnas, att ett enda skott från en 

21-centimeters är tillräckligt för att för alltid stoppa en jagare. Men då får det 

också vara en fullträff.  

 

Vid sidan av dessa flyttbara kanoner har kustartilleriet dessutom fasta och 

rörliga pjäser av mycket grov kaliber. De nya pjäserna kunna förresten också 

insättas i ren markstrid tillsammans med armens förband.  

 

21-centimeterskanonen är så ny i landet, att man hittills icke utfört annat än 

teknisk skjutning med pjäserna.  

 

På premiären i går var servismanskapet lika nyfiket på resultatet som kust-

artilleriets inspektör.  

 

Generalen blev nöjd. Efter skjutningen sade han att pjäserna voro utmärkta. 

De äro fullt moderna i alla avseenden. Kanonen är utomordentlig genom sin 

lätthet, och det är inga svårigheter att. skaffa reservdelar. För det svenska 

kustförsvaret är den ett synnerligen värdefullt stöd.  

 

För övrigt var generalen behagligt överraskad över att servismanskapet redan 

nu lyckats skjuta in sig så bra. Pjäsen är också full av tekniska finesser. Enbart 

eldröret, som väger åtskilliga ton, kan med en liten rattanordning höjas, sänkas 

och föras i sidled aven enda man.  

 

Generalen uttalade sig i detta sammanhang om kustartilleristen över huvud 

taget. Vårt folk har, sade generalen, på ett beundransvärt sätt hållit humöret 

uppe. Beredskapen vid kustartilleriet är påkostande och lång. Vapnet har 

genomgått en kraftig utveckling sedan 1939, och detta har inneburit, att vi 

inte lika lätt som inom armen har kunnat skicka hem folket. Vid ett skärpt läge 

blir det i första hand kustartilleristen som får ställa sig på post, och även om 

han har knotat många gånger, så har han tagit inkallelsen med relativt 

jämnmod. Att t.ex. en ”åmålit” skall behöva bli kustartillerist i Vaxholm, när 

han hör västkusten och KA 4 till, är en sak som vi inte rå för, men som vi med 

tiden hoppas få ändring på .  


