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Ensam kanon vådlig för röda 

 

 
Det krigades en hel del under onsdagen ute i området kring Hålta 

och, Tjuvkil, där "slutexamen" hålles i terrängen för den 

åldersklass vid KA 4 som snart skall mucka.  

For den civile betraktaren syntes och hördes inte så mycket av 

stridigheterna, med undantag för ett och annat larmtjut från en 

luftlarmsiren, litet motorbuller från något flygplan, dolt av en 

molnslöja och brummanden från en och annan bil som knegade uppför 

eller nedför sidovägar i terrängen.  

Enligt sakkunskapen, representerad av ytterst älskvärda och 

tillmötesgående officerare av olika grader, hände emellertid en hel 

del. En "röd styrka" – sådan brukar visst annars endast antas på 

östkusten – hade gått anfallsvis tillväga med ett antal man bland 



bergknallarna, men en väldig kanon, tillhörande ”de blå” föreställde ett 

helt batteri, hade vänt eldgapet åt det fientliga hållet och därmed 

markerat ett ingripande som blev nog så förödande för "de röda". 

Åtskilligt annat hade inträffat som nödvändiggjort det långa och 

tjocka kanonrörets vridning åt andra håll och vidare hade batterier 

av mindre kaliber, dolda längre bort i terrängen närmare havsbandet, 

hjälpt till. Resultatet var att ledningen för "de blå" kände sig 

belåten, varav den ovannämnde civile betraktaren fick ett starkt 

intryck av att det gått illa for "de röda". 

 

Om sålunda kriget  

i terrängen inte gjorde så mycket vasen av sig utåt, så gick det så 

mycket livligare till på den s. k. S-platsen sammanställningsplatsen - 

ett stort tält, i vilket artilleriets hjärna var inrymd. Därinne var det 

till att börja med varmt och trevligt, ehuru en smula trångt, men där 

fanns i alla fall rum for invecklade "bord", d. v. s. apparater med vilka 

alla värden från observationsposter kilometervis därifrån på några 

sekunder omräknades och vidarebefordrades till den ensamma 

kanonen ett stycke därifrån.  

"Masken, masken, masken från ormen, ormen, ormen, kom" sade radio-

telegrafisten i sin taltratt ideligen, vilket anrop emellertid inte 

besvarades, av harmsna kommentarer att döma. Telefonledes pr tråd 

fungerade emellertid förbindelsen från "masken" till "ormen" - 

täcknamn for olika stationer - och värdena kunde gå fram.  

Bland de mera uppseendeväckande grejorna därute vid Hålta var en f. 

d. amerikansk armébil av imponerande format, utrustad med ett slags 

hydraulisk lyftkran. En militärbil av normal storlek som havererat i 

halkigt väglag och gått sönder i nosen, lyftes av amerikanarens starka 

järnarmar utan vidare spisning upp på flaket. En utmärkt bärningsbil 

tydligen.  

 


