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Mödrar, fruar, fästmör söndagsgäster på KA 4 
 

 

De allra ungdomligaste gästerna hyste ett livligt intresse för 

kustartilleriets tunga pjäser. Här rider ett helt gäng grensle på eldröret till 

en 21 cm kanon.  

KA 4 hade i söndags en synnerligen civil prägel. Mödrar, fruar, 

fästmör, barn och andra med kustartilleristerna befryndade kände 

sig från tidigt på förmiddagen till sena kvällen som ett med 

kustartilleriet på Käringberget. Krigarna själva gjorde också allt 

för att de cirka 2,000 besökarna skulle trivas. Hårdföra majorer och 

kaptener agerade barnpigor. och topptrimmade rekryter ställde 

upp i potatisstafett mot smågrabbar i tioårsåldern.  

 

Regementets dag hade fått ett omväxlande och intressant program, 

och vädret var ända tills den sista programpunkten utomhus 

avverkats, det bästa tänkbara.  

 

Dagen inleddes med att regementschefen, överste Harald 



Callerström, hälsade regementets gäster välkomna. I samband med 

hälsningsanförandet yttrade översten några ord om det allvarliga 

världsläget och värdet av en väl utbildad trupp. Sedan gästerna 

beskådat en övning i eldexercis vid ett rörligt batteri, var det dags 

för rundvandring inom kasernområdet med visning av bl. a. moderna 

eldhandvapen och 21 cm. kanoner med motorfordon, Åtta av 

regementets skickligaste motorcykelförare demonstrerade vidare  

avancerad körning. De som så önskade fick tillfälle att bese Älvs-

borgsön, dit kustartilleriets båtar gjorde täta turer.  

 

Till dagens underhållning hörde kanske främst uppgörelsen om 

regementsmästerskapet i rodd. För den initierade rådde det inget 

tvivel om att årets marinmästare, 12. kompaniet, skulle vinna. Inga 

överraskningar inträffade heller och 12. kompaniets manskap visade 

sin klass bch vann överlägset. På andra plats placerade sig 5. 

kompaniet.  

 

Sedan de många besökarna ätit middag i regementets trevliga man-

skapsmatsal, Var det dags för filmförevisning i pjäsexercishallen, 

skämttävlingar och finalen i regementsmästerskapet i fotboll. 

Skämttävlingarna med potatisstafett, vällingätning och säcklöpning - 

för att nu nämna några grenar - uppskattades livligt av publiken. Re-

gementsmästare i fotboll blev 2. komp.  

 

Dagen avslutades med dans och kabaré i manskapsmatsalen.  

 


