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Invasionsbetonat på KA 4 vid regementes dag 
 

Husmor på KA 4 började se betänksam och bekymrad ut vid 13-tiden 

- på söndagen. Hon hade rekvirerat kaffebröd till 1,000 personer. 

Det gick åt och backarna började se ganska tomma ut, utan att 

strömmen av kaffetörstiga mammor, flammor, »regementets 

döttrar», kusiner och fäder till rekryter och stammare tycktes vilja 

ta slut. Vi vet inte hur det gick, men vi hoppas kaffebrödet räckte.  

KA 4 hade följaktligen en stor regementets dag och det var idel 

solsken över het hela. Den mulna morgonen gav som så många gånger 

förr en vacker dag och efter som tiden led strömmade allt fler 

besökare in genom kasernvakten och tog sig en titt på hur nutidens 

beväringar har det. De äldre årgångarna kunde konstatera en 

revolutionerande skillnad från den tid, då de själva tjänade kronan. 

Och förändringen är uteslutande att skriva på pluskontot.  

Regementschefen överste Callerström hälsade gästerna välkomna i 

ett kort och välment tal och överlämnade dem i manskapets och 

officerarnas vård. Regementet låg vidöppet för insyn både vad vapen 

och annan materiel beträffar och intresset för de utställda 

kanonerna, jeeparna, strålkastarna m. m. var inte att ta miste på. De 

värnpliktiga för ytterförläggningarna hade fått komma hem till re-

gementet över söndagen för att vara ciceroner, vilket de upp-

skattade. Regementets kamratförening liksom V. Frölunda 

hemvärnsförening var inbjudna och de som inte hade kommit har skäl 

att ångra sig.  

Det var emellertid inte - bara förläggningar och vapen som gästerna 

hade att intressera sig för. Roddtävlingen på Älvsborgsfjorden 

följdes med spänning och månget åskådarhjärta. manligt eller 

kvinnligt, klappade säkerligen litet fortare, då den egna favoriten var 

med den båt som gick först över mållinjen. Det var hårda tag. 12:e 

komp. segrare och blev vederbörligen hyllat. Resultatet blev:  

1) 12:e komp. 21,13,4; 2) 5:e komp. 21,31,2; 3) 2:a komp. 22,13,6; 4) 

l1:e komp. 22,22,8; 5) 8:e komp. 22,28,2; 6) 4:e komp. 23,49,7; 7) l:a 

komp. 24,49,2.  

Den kanske mest uppskattade demonstrationen på middagen svarade 

motorcyklisterna för  



Deras 500 ccm:s Monarkar uppförde sig som veritabla »buckjumpers», när de 

pressades fram i terrängen, över gungbrädan, genom portarna, vattengraven 

och upp på vägen. Säkra ryttare och hållfast materiel kunde åskådarna 

konstatera, ty, alla höll sig på rätt köl och forcerade den krävande banan utan 

missöden. Musikkåren var flitigt i elden och färjan till Älvsborgsön gick sina 

turer med dem som ville se den gamla fästningen. Stafett- och 

hinderlöpningar, dragkamp m. m. var andra dragplåster och i kväll fortsätter 

man inomhus med skämttävlingar, film och allsång. En teaterscen har 

monterats upp i matsalen, där det i kväll blir dans som avslutning på en 

lyckad regementets dag.  

 


