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Gangsterkrig i Tjuvkil 

Jättekanoner med en kaliber av -21 cm. rullar för närvarande på de 

smala vägarna ute på Tjuvkilslandet och tack vare den frusna marken 

kan. dessa pjäser, de största rörliga kanoner vårt försvar förfogar 

över kastas in i striden om Göteborg. Det är kustartilleristerna från 

KA 4, som har till uppgift att ta upp striden med en luftlandsatt 

fiende, som dessutom i natt fick förstärkning bestående aven far-

tygstransporterad invasionsstyrka, som siktats långt utanför 

Marstrand.  

De rörliga 

kustbatterierna är 

imponerande att 

skåda med sin 

väldiga fordonspark 

och sina pjäser av 

gamla hederliga 

Tjocka Berta-

formatet, men ändå 

är förbanden 

förvånansvärt 

lättrörliga. 21-orna delas i tre delar och dras av 20 ton tunga 

terränggående lastbilar, vilka leker sig fram genom den brutna 

bohuslänska blockterrängen.  

Ute vid havsbandet pekad" 1O,5 cm. luftvärnspjäser hotfullt mot skyn 

och överallt runt de stora batterierna finner man de små ettriga 40- 

och 20 mm-pjäserna beredda att närförsvara sina tyngre kollegor.  

Det var kallt och bistert mellan kobbarna och 331 Johansson i 5. 

lvbatt må vara förlåten om han kom tre sekunder för sent efter 

flyglarmet, ty han måste nödvändigtvis ha pälsen på. Hade det varit 

"riktigt krig" hade han väl kommit utom tältduken fortare än kvickt, 

men han hade väl litet svårt att se det fientliga i. de gästande SK 14- 

planen. De tre kronorna på vingarna lyste ju också så vänligt bekant 



uppifrån den klara februarihimlen när maskinerna svepte ner mot 

pjäsen. Löjtnant Mårtenssons kommandon i batteriplatshögtalaren 

väckte dock effektivt den nattsömnige Johanssonen i och sedan 

kunde inte ens en i Hakehorden inträngande jagare få honom att 

tappa fattningen, 

Den röda styrkan under ledning av unge, spänstige kaptenen Lindgren 

visste i övningens början föga om hur kusten försvarades, men genom 

effektiva spaningskupper under de senaste nätterna har 

"gangsterhövdingen" fått läget ganska klart för sig. På onsdagsnatten 

satte han in en natt jaktpluton mot 21-cmbatteriet, vilket givetvis på 

grund av sitt stora format på grupperingsplatsen är ganska svår-

försvarat. Under en postavlösning passade fienderna 'På att utnyttja 

ljudet av de knarrande stegen och överrumplade en pjäsbesättning 

varpå pjäsen sprängdes.  

Så kan det alltså gå! Under torsdagsnatten fortsatte kartläggningen 

av försvaret och just när solen tittade upp i dag på morgonen 

landsattes en styrka samtidigt med att Lindgrens gangsterförband 

smet till anfall. Varje grupp hade ett anfallsmål, en pjäs eller en 

fordonsplats att spränga och att anfallet skedde hänsynslöst kan nog 

de bohuslänska odalmännen i trakten intyga. Det knattrade friskt och 

major Langes division hade all möda i världen att hålla sina pjäsplatser 

rena från fientliga infanterister.  

Övningarna var upplagda som slutprov för årets soldatskola vid KA 4, 

men på grund av knappa medel för utbildningsändamål måste det ibland 

bli si och så med fältmässigheten. Man fick noggrant beräkna varenda 

mil som motorcyklar och bilar skulle köra och batterierna var tunt 

bemannade. När man nu har invecklad pjäsmaterial, som kostar stora 

pengar i anskaffning och underhåll borde man faktiskt spara på andra 

detaljer än utbildningen. Utbildningsofficerare och förbandschefer 

kämpar en hård kamp för att kunna lämna ifrån sig välutbildade 

förband och i denna uppgift borde de få mera stöd.  Buss:  
 


