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Föräldrar och flammor trivdes i KA 4:s miljö! 
 

Det är allt en väldig skillnad på militärens begrepp om trivsel och trevnad i 

arbetet nu och för bara 10-20-30 år sedan. När man i går kom till Rege-

mentets Dag på Kungl. Älvsborgs kustartilleriregemente och fann pojkarna 

vandra omkring med pappor och mammor och flammor i en villastad med ny-

ponspäckade rosenbuskar och verkligt vackra stenpartier, med kaserner som 

inte skulle ha ens namnet gemensamt med gamla tiders tråkiga, fula och obekvä-

ma logement, när man såg dem i fri och glad idrottstävlan eller åt med alla vpl. 

och deras bekanta i den ljusa, behagliga matsalen - då 

greps man av den fula avundsjukan. Man skulle varit 

några decennier yngre! Men så tänkte man sig för en 

gång till och unnade grabbarna av hjärtat de förbätt-

rade förhållandena, inte minst det mera kamratliga 

förhållandet till ett befäl, som numera inte består av 

rytande lejon och snobbiga viktigpettrar utan som 

deltar i arbetet, i utbildningen, tävlar i olika 

idrottsgrenar med sina pojkar och skiljer sig så 

mycket som tänkbart från Strixlöjtnanter eller dito 

överstar. Det är ett nöje att komma till en sådan 

arbetsplats.  

 

Utom inbjudna släktingar och vänner hälsades även kamratföreningens unga 

veteraner samt Västra Frölunda hemvärnare välkomna, då överste Callerström tog 

till orda efter samling på idrottsplatsen redan kl. 11. Musikkåren är som bekant av 

hög klass och arbetade för fullt hela dagen, både på den flaggprydda 

musiktribunen och senare vid dansen i manskapets matsal på kvällen - det digra 

programmet bjöd full sysselsättning för ung och gammal, gäster och värdar i hela 

13 timmar, från kl. 11 till midnatt kl. noll, noll och noll. Regementsmästerskap 

tävlade man om i alla möjliga grenar - se resultatlistan - det började med 

båtrodd i tiohuggare, så vandrade man runt på kasernområdet, fick se 

strålkastare och kanoner, lastbilar och tanks, motorcykellopp i terräng, pjäshallen 



och 21-centimeterspjäserna, radio- och radarmaterielen minor och mycket annat. 

Ganska många åkte också över till fästningsön ute i fjorden med transportfärjan 

Loke. Och sedan smakade det med kaffe och kaffebröd. Husmor räknade med 

över 800 gäster och var nästan ängslig att doppet skulle ta slut.  

 

Stafett- och hinderlöpning samlade några tusen åskådare, och det var krävande 

hinder, som pojkarna klängde i, klättrade på och hoppade över. Nu sken solen på 

allvar och det vackra vädret lockade allt fler till besök. Den mulna och litet blöta 

morgonen hade nog skrämt 

många till att avstå, men så 

blev det ju rena högsommaren 

frampå förmiddagen, så det 

saknades inte folk, som 

lyssnade på den utmärkt 

skötta högtalaren medan man 

tittade på dragkampens 

spännande moment. Hej, vad 

där drogs och skreks »Hej å 

dra, nu kommer dom, åhhej, 

bara kom, åh såja, bara dra! 

Före den läckra middagen 

med kall skinka, 

grönsakssallad och tårta 

förrättades prisutdelningen 

av överstinnan Rut 

Callerström, och sedan 

mannarna av alla grader 

hämtat sina troféer, bland 

dem åtskilliga ganska praktfulla vandringsprls, lät man sig husmors kost väl sma-

ka. Vi undrade inte på en liten grabb på kanske 7 år eller så, som lovade att »här 

ska jag bli soldat, när jag blir stor. Efter middagen visades en film om tjänsten, 

fram på kvällen blev det skämttävlingar med säcklöpning, rida till kungs» m. m" 

och så slutade det med dans.  

Säkert effektiv propaganda för försvaret, denna regementets dag!  

 


