
 

GP 1947-08-18 

Bohuspojkarna rodde sig till extra Gotlandsresa 

 

KA 4 firade Regementets dag med invasion på Älvsborgsön 

 

1.  

Göteborgs vackraste kasernområde har 

tilldelats Kungl, Älvsborgs Kust-

artilleriregemente, och det var med berättigad 

stolthet som regementets personal från 

översten och till rekryten visade alla civila 

omkring på området i går, då man firade 

Regementets dag. Utanför glittrade Älvsborgs-

fjordens böljor i solen, och inom ka-

sernområdet - oinhägnat - vimlade det av 

vackra promenadvägar. Personalen hade fått 

bjuda ut sina anhöriga, och det kom mammor, 

pappor, syskon men mest fästmör i strida 

strömmar. Musiken spelade och överste 

Callerström hälsade välkommen. Han omtalade 

att regementet nu är fem år och att 

kamratföreningen passat på att hälsa på .  

 

Så började det digra programmet, som hade många toppunkter. En av dem var 

roddtävlingen för 10-huggare mellan de olika kompanierna. Det segrande laget 

skulle omedelbart få avresa till Gotland för att deltaga i 

kustartilleriförbandens roddmästerskap. Den resan var något att slås om, och 

kamplusten låg tät över roddarbanan. Tävlingen blev en ny triumf för 

bohusrodden, ty i det segrand laget funnos nio bohuspojkar. Bana gick snett 

över Älvsborgsfjorden med start vid Älvsborgsön och mål utanför KA 4:s 

idrottsplan. Den skulle ros två gånger med båtbyte mellan heaten. I första 

omgången rodde bohuspojkarna - 12:te komp. - ej lätt slup. Pojkarna rodde 

långa och kraftiga tag, och de forsade från start till mål utan konkurrens. 



Nästa omgång sutto de i en tyngre slup och fingo kämpa hårt för att hålla sig 

framme. Denna gång kom 7:de kompaniet först till målet, men bohuspojkarnas 

sammanlagda tid i de båda loppen gav dem seger. Segrartiden blev 20.01,2 min., 

tvåa blev 7:de komp. med tiden 20.25,2 och trea blev 11:te komp. med tiden 

2:1.00,8.  

Det kan ha sitt intresse att presentera segrarlaget med nummer, namn och 

hemort. 3634 Karlsson, Strömstad, 2240 Lundqvist, Göteborg, 3334 Mattsson, 

Göteborg, 830 Kullberg, Göteborg, 3649 

Eriksson, Strömstad, 1945 Persson, 

Simrishamn, 354 Rolofsson, Vrångö, 3903 

Karlsson, Fotö, 4070 Hansson, Röra Tjörn, 

3370 Wössing, Måseskär. Framgångsrik 

styrman var sergeant Mattsson, Karlskrona.. 

Omedelbart efter tävlingen finge pojkarna 

göra sig redo för resa, och några timmar 

senare voro de på väg till mästerskapen på 

Gotland, och i slutet av augusti ställa de upp i 

marinmästerskapen i Karlskrona.  

Bland andra tävlingar kan nämnas ett 

hinderspäckat stafettlopp, i vilket 4:de 

kompaniet segrade med tiden 13.10 min. med 

2:dra och 1:sta kompanierna som resp. tvåa och 

trea. Dragkampen blev en seger för 7:de 

kompaniet. I övrigt bjöds på skämttävlingar och glad underhållning. Vidare finge 

gästerna studera regementets material.  

Ett uppskattat programinslag var den oavbrutna båttrafiken till Älvsborgsön, där 

kapten Gyllencreutz berättade om öns stormiga historia. Ett par 

befattningshavare vid regemente hade det särskilt jobbigt i går. De var 

husmödrarna Stenbäck och Wieslander, som tillsammans med kökspersonal och 

lottor serverade förmiddagskaffe till alla besökare, och på efter middagen 

serverade de middag till 1.100 personer. Det stod kall, kokt kinka, smörgås, 

grönsaksmajonäs och tårta på matsedeln.  

Och dagen slutade med dans.  

STAR.  


