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Släktingar och flickvänner invaderade 40-åriga KA 4 

 

GÖTEBORGS-POSTEN Söndagen den 8 augusti 198 

Genom grindarna strömmade de i tusental -- föräldrar, syskon och 

flickvänner. Det var Regementets dag på 40-åriga KA 4 på Käring-

berget på lördagen. 

— Spännande att se hur de har det, tyckte besökarna. 

Lättklädda flanerade besökarna omkring på regementsområdet. Det, 

tryckta programmet för Regementets dag kom väl till pass — efter 

genomläsning fick det fungera som solfjäder. 

En snillrik dam hade insett att ett paraply inte bara skyddar mot regn. 

I behaglig skugga hade hon slagit sig ner vid idrottsplatsen för att 

lyssna på regementschefen Svante Kristensons tal. 

Ann-Kristin Hansson från Helsingborg och Helena Brodén från Göteborg 

var också där. 

— Våra killar ligger här. Det här är enda chansen att få se 

regementet som det snackas så mycket om. 

Uppställda på gräsmattan stod killarna och deras kamrater i den 

gassande solen och lyssnade till talet om nödvändigheten av ett starkt 

svenskt försvar. Militärmusikkåren spelade. Fanorna droppades till 

mullrande pukor. 

— Det är trevligt att få se hur de har det, sa Sten Reuterskiöld när 

ceremonin var över. 

Tillsammans med hustrun Maj hade han rest från Malmö för att besöka 

sonen Lars. 

— Här är vackert -- och det är viktigt att anläggningen får vara kvar. 

Efter dagens öppnande kunde nära och kåra söka varandra i vimlet. 



Föräldrar fann sina söner. Kompisar stötte ihop och unga par 

vandrade hand i hand — hon i ljus sommarklänning och lätta skor, han i 

armens heltäckande gröna mundering med byxorna ordentligt 

nedstoppade i de rejäla kängorna. 

KA 4:s grå bussar gick nonstop mellan de tre utställningsområdena 

som visade regementet förr — början av 1900-talet, då — 40-talet, och 

nu. Det hölls föredrag och visades filmer och matsalen stod öppen för 

alla. 

— Det där med maten är lite hazardartat, sa presschef Rolf Brix, Vi 

vet ju inte hur många som kommer.  

 

Det är några år sedan vid ordnade Regementets dag här min i är det det 

speciellt eftersom vi firar 40-årsjubileum. Dessutom är det ju nu 

 

Nerslagna i gröngräset kunde de sommarklädda besökarna på Regementets 

dag lyssna till talen och marschmusiken. Foto Per Landen. 

 



beslutat att den militära utbildningen blir kvar här på Käringberget efter 

alla diskussioner om att KA 4 skulle läggas ner. 

 

 


