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Kanondunder och tårtkalas hos Älvsborgs 

kustartilleri 

Allt prövades och besågs, och det var allmän entusiasm, då de 

värnpliktigas anhöriga, mödrar, fäder, barn och inte minst 

girlfriends på "regementets dag" i går Invaderade KA. 4. 

Långedragsspårvagnarna var under hela dagen fyllda långt mer än 

till sista plats, och bortåt tvåtusen personer hade hörsammat 

inbjudan.  .  

Pojkarna. hade rätt 

att inbjuda tre 

gäster var, och det 

hade de utnyttjat. 

Man säg dem stolta 

gå och visa sina 

familjer, hur de 

bodde, var de åt, 

och framför allt 

förklarade de 

ytterst ambitiöst, 

hur kanonerna och batterierna fungerade: De var goda värdar och 

demonstrerade med äganderättskänsla de moderna, trevliga 

kasernerna, hamnen och det vackra regementsområdet.  

Klockan 11 inleddes "Regementets dag", då överste Callerström 

hälsade alla inbjudna välkomna, och därefter demonstrerades eld-

exercis vid rörligt batteri. Det var ett 21 cm. batteri, den grövsta 

rörliga. pjäs, som finns inom svenska armén, och publiken fick följa 

alla order och beräkningar genom radiokommando. Högst realistiskt 

med många rök- och knalleffekter visades sedan strid mellan två 

skytteförband. I går var det eftertraktat att vara kommenderad 

till dessa övningar och få visa sig på styva linan inför familj och 

vänner.  

Under hela dagen var det turer över till Älvsborgsön, där nya 

fästningen demonstrerades, och man kunde också. få. prova 

kustartilleriets små slupar ut förbi Långedrag.  

Men vid fyratiden vankades det middag, och i manskapsmässen var 

det festligt dukat för 1.300 personer över 100 tårtor i rosa och 



mandelgrönt svarade för att middagen med skinka och grönsaker fick 

en god avslutning. Det var en av regementets vanliga 

söndagsmiddagar, husmor bjöd på. Enda skillnaden var att söta lottor 

trippade omkring med maten.  

Motorcykeluppvisning och fotbollsmatch var förspel till den 

verkliga tävlingen, regementsmästerskapet i dragkamp, där 5:e 

kompaniet avgick med segern.  

På kvällen var det underhällning med kabaré och uppträdande av bl. 

a. värnpliktige skådespelaren Folke Sundqvist. Och så avslutades 

kvällen med dans i manskapsmässen.



 


