Ny flyttbar kanon till kustens försvar
Kan sättas ihop som ett mekano.
Första skottet avlossades igår (NT den 9/6 – 1944)

Servicemanskapet i arbete med KA:s nya 21 cm kanon.
--- Första ... eld! Kommenderade batterichefen, och några sekunder senare
hördes ett fruktansvärt bra, som om hälleberget rämnade och sprack i småflisor.
Det var Sveriges allra nyaste vapen i full aktion, en nätt liten pjäs på ca 50 ton –
en kanonbjässe av imponerande mått med ett hotfullt pekande eldrör, som

tävlade med träden om att nå högst mot himlen. Tre sådana mastodonter sköto
sedan i vild lust att krossa ett på avsevärt avstånd bogserat mål till havs, och
när eldgapen ljungade kastades ekon från klippa till klippa i ett helvetiskt oväsen.
Vårt kustartilleris nyförvärv prov- och övningssköts igår någonstans på
Västkusten under inspektion av Inspektören för kustartilleriet generalmajor
Hjalmar Åström – en ungdomlig militär av Rommeltyp – och i närvaro av
artilleriexperten och chefen för KA 4, Överste K. R. Kolmodin samt
kommendörkapten E. Clason från Marinförvaltningen. Pressofficer var löjtnant
Per Olof Edén. I två månader ha ett antal mannar omskolats och lärt sig
manövrera detta moderna kustbatteri om 21 cm:s flyttbara pjäser.
Just ordet ”flyttbar” är en av nyheterna för vårt kustartilleri. Det innebär, att
den tunga pjäsen relativt snabbt kan plockas i tre delar, vilka genom finurliga
transportarrangemanger med draghjälp av jättestora traktorer kunna föras
fram även på småvägar. Det tidigare nödvändiga betongfundamentet är inte
längre erforderligt, då det går lika bra att ”gräva” kanonen i ställning, om marken
blott är tillräckligt fast. Man sätter sedan upp pjäsen som ett mekano.
Nyförvärvet hälsas med stor tillfredsställelse av vår kusts försvarare, som vid
övningsskjutningen gåvo utmärkta prov på en gedigen utbildning. Skolchefen,
major Per Nilsson, såg också mäkta förnöjd ut vid kritiken, även om hans falköga
observerade en del brister i kunskaperna – framför allt beträffande sambandet
mellan de olika centralerna, men det var blott obetydliga anmärkningar.
För att betjäna dessa pjäser går det åt flera kilometer ledningskabel till
högtalare och telefoner, placerade dels i den i berget nedsprängda centralen
och dels på pjäs- och eo-platserna. Vidare finns det komplett radioutrustning,
avståndsmätinstrument, kikare och mycket annat.

En intressant detalj var projektilförrådet, som kom en infanterist att känna sig
liten. De små mausergevärspatronerna äro i förhållande till mastodontens kulor
som knappnålar mot tolvtumsspikar. På särskilt konstruerade vagnar föras
projektilerna till kanonerna. Samtlig personal i servisen har huvudet i ”paket”
för att inte trumhinnorna skola spricka av lufttrycket vid skottögonblicket.
Generalmajor Åström delgav sina personliga intryck av det nya vapnet och fann
det utmärkt – fullt modernt i alla avseenden. Den blir ett avsevärt stöd åt det

svenska kustförsvaret. Om en vecka kommer kapten Palle Brunius att besöka
batteriet för att giva riktlinjerna beträffande lämpligaste maskering.
Generalmajoren uttalade även sin tillfredsställelse över kustartilleriets kraftiga utveckling
under de fem krigsåren. Som en avslutning berörde han kustartilleristernas beredskap som
ju är särskilt betungande. Pojkarna ha dock burit de täta inkallelserna med beundransvärt
tålamod och moralen är fortfarande mycket god.

