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Från Johanna till Poseidon Regementets dag på KA 4 

 

 
 

 

- Heja pappas roddlag, ropar lilla Ann Jansson, dotter till 

tolftes kompanichef, kapten Hjalmar Jansson. 

Civilister i massor satte på söndagen sin prägel på Kungliga Älvsborgs 

Kustartilleriregemente ute vid Käringberget i Göteborg. Flickor i 

färgglada sommarklänningar svärmade mellan kasernerna och mor och 

far tittade storögt på när värnpliktssonen demonstrerade "sin" kanon 

eller "sin" motorslup. Överallt drällde det av pigga ungar och det var 

precis som det skulle vara, ty det var  

Regementets Dag,  

som i ar firades för femte gången - ett litet jubileum alltså, vilket 

regementschefen, överste Harald Callerström framhöll när han 

välkomnade sina och regementets gäster, som samlats på fältet vid 

matsalen.  

 



Ut till det vackra Käringberget hade gästerna forslats med trans-  

Loke under befäl av sergeant Nils Haagman. Under samlingen ute på 

regementet spelade örlogsstationens musikkår och efter överstens 

anförande villade det rörliga sjöfrontsartilleriets mannar prov på  

 

flyhänt eldexercis  

vid en 21-cm-kanon av väldiga proportioner. Man fick se pjäsen komma 

med sin bilkolonn, men själva uppvisningen gjordes vid en redan monterad 

pjäs.  

I matsalen serverades kaffe till musikkårsackompanjemang och därefter 

blev det rundvandring på regementet med demonstration av moderna 

eldhandvapen, kanoner och båtmateriel av olika slag. I samband härmed 

kunde man  

besöka Älvsborgsön,  

där fortifikationskaptenen och kungälvsbyggmästaren A. Tell visade 

omkring i kyrka, kassematter, kronobageri och fuktdrypande 

arrestlokaler, medan öns kommendant, flaggjunkare Månsson gladde sig 

åt det myckna främmandet på sin isolerade boplats.  

Så var det tid för dagens stora slagnummer, regementsmästerskapet i 

båtrodd mellan de olika kompaniernas lag, en kraftmätning som naturligtvis 

vanns av  

"världens bästa' roddare",  

12. kompaniets lag under befäl av sergeant Eric Bergh - en elva som i år 

lagt beslag på segern mot



 såväl flottan - arvfienden som övriga kustartillerilag i landet. I första 

heatet blev det ren utklassning med över 100 meters försprång för 

minörerna, som i andra i någon mån hotades av 5. kompaniet. Men en bit 

före mål kommenderade Bergh: "Nu ror vi, pojkar" och så bärgades segern 

med glans. Till historien hör också att "tolvte" själva rodde ut till 

startplatsen under det att övriga båtar tog bogsis, och fick på det sättet 

en sjömils uppmjukningsrodd. Över segern jublade kanske mest  

 

"kompaniets dotter",  

kanten Hjalmar Janssons lilla Ann, som höll tummarna för "pappas båt" så 

knogarna vitnade. Men värnpliktige korpralen Leif Berglund och hans 

fästmö, fröken Kerstin Karlsson sparade inte heller på hejarop och gratu-

lationer, när kompanikamraterna, till utseendet tämligen oberörda av 

ansträngningarna reste årorna bakom mållinjen.  

Motorcykelakrobatik  

var nästa punkt på programmet. Det var det rörliga artilleriets 

motorcykelordonnanser som höll en fräsande uppvisning med full fart 

genom dy och vatten, genom ”slingriga saltomortaler” och över det 



obligatoriska vippbrädet.  

Så åts det middag och därefter kom 

 turen till visning av filmen "Tjänsten 

vid svenskt kustartilleri", diverse 

skämttävlingar och finalmatchen i 

regementsmästerskapet i fotboll, där 

2. kompaniet slog 12. med 2-1, ett 

evenemang som omedelbart följdes av 

prisutdelning och till slut dans i 

manskapsmatsalen. där man svängde 

om och bjöds på underhållning till dess 

taptots vemodiga signal satte punkt 

för en ovanligt lyckad och valordnad 

Regementets Dag på KA 4.  

GT-aren  
 

 

 

 

På grund av nyfikenhet  

En motorbåt från KA 4, som på söndagen var ute på en liten rundtur med 

några underofficersfamiljer, sprang läck utanför Saltholmen och började 

snabbt ta in vatten. 10 av de 12 ombordvarande togs av en civil motorbåt in 

till Långedrag medan en sergeant och en gast stannade kvar på haveristen. 

De, försökte hålla den flytande genom att ösa för fullt, men måste ge upp.  

Senare på dagen bärgades båten av marindistriktets minutläggare. Under 

bärgningsarbetet styrde några förbipasserande småbåtar så nära 

haveriplatsen att ett par satte sig på grund och måste hjälpas loss. 

 


