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Spännande roddarregatta på KA 4:s regementsdag 

 

Det var 12:te kompaniet, minörerna, som blev mästare i rodd med 10-

huggarna och andra kompaniet som blev mästare i fotboll genom att be-

segra minörerna med 2-1, när KA 4 på söndagen firade regementets dag. 

Att 12:e kompaniet skulle ta hem segern i rodden var ingen överraskning, 

då roddarna förut blivit både kustartilleri mästare och marinmästare, 

men däremot var det en liten sensation, att 5:e kompaniet, motormännen, 

skulle visa sådana takter, att de fick en 

mycket vacker andraplacering. Efter första 

heatet på den 1 ½ distansminuter långa banan 

trodde man faktiskt att 11:e kompaniet skulle 

lägga beslag på den platsen, men nu fick det 

nöja sig med tredje och på fjärde kom 8:e.  

Det blev en strålande heldag med stort inslag 

av gamla kustartillerister samt släkt och 

vänner till både stammare och värnpliktiga, 

inte minst unga skönheter, som det brukar 

vara gott om där det är granna uniformer, 

som kanske också sitter på granna karlar, 

samt dagen avslutas med dans. Solen stack 

fram litet då och då och ingen behövde frysa 

denna sensommareftermiddag, tvärtom. Inte 

förrän den spännande finalmatchen i 

regementets fotbollsmästerskap började, föll tunga regndroppar, och 

som avslutning bjöd naturkrafterna gratis på ett sprakande och lysande 

fyrverkeri.  

Marindistriktets musikkår skötte om den musikaliska underhållningen 

ända från det regementschefen, överste Harald Callerström, hälsade alla 

välkomna och talade några allvarsord om det internationella läget samt 

nödvändigheten av gott försvar och god försvarsvilja. Det rörliga 21 cm. 

batteriet -visade strålande prov på sina möjligheter att snabbt och 

säkert ta sig fram i terrängen och kvickt spotta ut granater, träffsäkra 

granater, efter instruktionerna från mät- platsen. Efter kaffe blev det 

rundvandring inom kasernområdet med visning av kanoner och moderna 

eldhandvapen, motorcykeluppvisning och annat. Mellan Älvsborgsön och 

regementets båthamn avgjordes tävlingen om roddarmästerskapet i två 



spännande heat. Vem som skulle segra var det ingen tvekan om - minörerna 

var ju i särklass med ett starkt inslag av kraftiga, sjövana fiskarpojkar 

vid årorna - men desto mer spännande blev striden om andra och tredje 

plats. Det var femte kompaniet, som vann i den kampen efter ett 

glänsande andra heat, i vilket 11:e kompaniet förpassades till tredje 

platsen. Militärbåtar av olika storlekar gav gratisresor till havs, varvid 

alla som ville kunde följa roddarkampen. Och även göra besök på den 

vackra, historiskt ryktbara Älvsborgsön.  

 

På fältet nedanför matsalen visade motorcyklisterna prov på en 

häpnadsväckande akrobatisk färdighet, när de körde genom vattengropar 

och diken, stående på sitsen eller med fyra man på en cykel.  

 

I manskapets stora, fina matsal serverades 

en god middag åt alla inbjudna och som extra 

dessert blev det skämttävlingar, potatis- 

löpning, säcklöpning och andra dårskaper, 

som roar både småpojkar och 

regementschefer.  

 

Det var inte slut, på regementets dag med 

finalmatchen fotbolls- mästerskapet. Först 

blev det dans några timmar och trevlig 

underhållning i en välbehövlig paus. 

  

Flaggan satt i topp inte bara på regementets 

flaggstänger utan också på många privata 

men den borde ha vajat från alla stänger på 

Käringberget en dag som denna.  
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Två tusen man besökte KA på ”Regementes dag” igår  
 

 
De blivande soldatera visade stort intresse för den effektiva 

bazookan 

 

FRÅNSETT intermezzot med den grundstötta motorbåten blev Rege-

mentets dag på KA 4 på söndagen en verkligt lyckad tillställning. Ett 

par tusen personer infann sig, tittade på eldexercis, motorcykel-

uppvisning, roddtävling, film, fotboll och skämttävlingar, for ut till 

Nya Älvsborg och åt i matsalen. Vädret var strålande ända tills 

inomhusarrangemangen började. Då öppnade sig himlens portar, men 

det störde inte de dansande under stora manskapsmatsalens tak.  



 

Kl. 11.30 hälsade regementschefen överste Harald Callerström 

besökarna välkomna och marindistriktets musikkår spelade upp en 

glad ton. En glad ton präglade sedan hela dagen ute på det vackra 

kasernområdet. Stort intresse tilldrog sig motoristerna, som bl. a. 

visade hur det gr till att åka fem på en motorcykel och hur man byter 

förare. I rodden segrade som väntat tolfte kompaniet. De är minörer, 

mest fiskarpojkar, som vet hur en åra ska hanteras. Tidigare i år har 

de erövrat både Marin- och Kustartillerimästerskapen i rodd. Femte 

kompaniet kom tvåa, I fotboll blev dock tolfte kompaniet besegrat av 

andra med 2-1.  

 

 


