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Helt gäng ”sabotörer” fast och nu är hela Göteborg ”låst” 

 

På torsdagen ringlade, på breda och smala vägar i riktning mot 

Göteborg, långa kolonner av militär materiel och personal. De förband, 

omfattande 16 000 personer varav 500 kvinnor, som deltar i Väst 86 på 

den militära sidan, har nu utfört sin mobilisering och grupperar sig 

för försvar mot luftlandsättningar och landstigningar från havet. 

Mot försvarande A-styrkan står anfallande B-sidan, där jägarförband 

från Skövde och fallskärmsjägarskolan i Karlsborg deltar som sabotörer. 

En grupp sådana togs på bar gärning på Säve Flygplats. 

I förberedelserna för det stora slaget minerade på torsdagen marinen 

i Göteborgs skärgård, visserligen med blindminor men i övrigt under 

realistiska former. 

En ubåt passerade Vinga i uläge, berättar lotsutkiken. Tiden för 

inpassering stämde med lämnad tidtabell. Fast sikten var så god att man 

från Vinga kunde se radiomasterna på Laesö var det nästan omöjligt att 

se ubåtens periskop på bara ett par distansminuters avstånd. 

 Göteborg invaderas 

Det stora slaget inleds för flygets del på lördagen med deltagande av 

ca 200 flygplan och helikoptrar — det mesta av vad flygvapnet har 

att tillgå i dag. Räknat i antal flygplan har större övningar ägt rum i 

Sverige men mätt i potential och eldkraft är flygets kommande insatser 

över göteborgsområdet den största någonsin. Det blir mycket buller från 

luften med kulmen tisdag-onsdag nästa vecka, då Göteborg tätort 

invaderas och strid om brohuvud kommer att äga rum på gatorna. För 

att undvika det värsta oväsendet, får Viggar och Drakar hålla sig till en 

hastighetsbegränsning satt vid 600 km/tim. På torsdagen gjorde en rote 



Viggen besök på Säve med på-slagna efterbrännkamrar. Det lät som om 

domedagen var nära. 

I bemannade pjäsvärn och skyddsvärn under uppförande hukade sig 

soldaterna när Viggarna drog fram i lågsniff. Sergeant Kent Kardell, som 

har befäl över den halvpluton värnkompani, som deltar i befästningsarbeten 

 
Sju tilltänkta sabotörer blev fast vid inpasseringen till Säve Flygplats och 

ställdes bokstavligen mot väggen. Bild Bertil Ferm 

 

kring Sävefältet, säger att manskapet är väl motiverat för att bygga 

sig skydd starkt och snabbt. På tre dar skall det ny-konstruerade 

truppskyddet SK 16 vara klart att stå emot tung granateld. En dag för 

schaktning, en för uppmontering av plåtsektioner, som täcks av grus och 

sten på tredje dagen. Flera skydd byggs för permanent bruk. 

 Fint kap 

Vaktstyrkan vid Säve flygfält och depå gjorde ett storkap på 



torsdagsmorgonen. I raden av inpasserande fordon, som kontrollerades 

vid porten, stod en till synes oskyldig minibuss med oskyldigt 

blickande unga män som passagerare. De som kontrollerade 

identitetshandlingarna anade emellertid oråd. Männen sattes under 

bevakning med kpistbeväpnad marinsoldat, polis efterskickades och det 

blev klart att ett gäng Knislundare gått på pumpen. Gissa om flottiljpolis 

Arne Fihn var belåten! 

 

 


