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Tusentals besökare vid regementets dag på 

KA 4 
Strax före klockan elva på söndagsförmiddagen ringlade en lång orm på 

säkert tusentalet finklädda föräldrar, lillebröder och flickbekanta till 

kustartillerister in genom KA 

4:s grindar och lägrade sig på 

de gräsbevuxna kullarna 

utanför matsalen för att ta 

del av överste Callerströms 

välkomstord på regementets 

dag. - Ni är allesammans 

hjärtligt välkomna hit för att 

se hur vi ar det, sade 

regementschefen, ch vi 

hoppas att dagen skall bli vad 

den är ämnad att vara. Så ryckte åskådarstyrkorna am ett stycke över 

kullarna fram till en 21-centimeterskanon, som hotfullt bidade på att bli 

använd. Meningen var att man  

skulle ges en uppfattning om hur det går till när en pjäs går i ställning. 

Det kunde dock inte bli mer än en högst schematisk uppvisning eftersom 

man ju inte kunde ge sig tid till att häkta hop kanonens tre olika delar, 

som raska mannar kom rullande ned efter bilar. Det blev i alla all en 

stunds pjäsexercis, som uppmärksamt följdes av den tusenhövdade 

skaran.  

Stora skrällen kom i näst, punkt på programmet, som sade heta ”strid 

mellan skytteförband”. Sett så där på ett papper ser det nog så oskyldigt 

ut, mer hotfulla varningar om att »de kommer att skjutas med kulsprutor 

där borta» eller »det skall sprängas åt den kanten till» gav en liten 

försmak av vad som komma skulle.  

En liten grabb undrade förtjust om öronen skulle gå sönder. Det började 

försiktigt med några skuggor som smög i bakgrunden, men så bröt 



helvetet lös. Hackande kulsprutor och gevär och kreverande 

sprängladdningar, som markerade granatnedslag, blandades till en härlig 

symfoni av öronbedövande oljud. Säkert fick man en liten aning om, hur 

kriget hörs.  

Sedan följde något lugnare moment med kaffedrickning i matsalen och 

konserterande av musikkåren som med potpurri ur »Vita hästen» gjorde 

sitt till för att hela trasiga nerver.  

På eftermiddagen anordnade turer till Älvsborgsön, och sedan blev det 

regementsmästerskap båtrodd. Middag, dragkamp och dans avslutade 

den succéfyllda dagen.  

 


