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20 i minuten utfordras i KA 4:s kök. Rekrythotell med alla 

bekvämligheter. 

- Här är det väl ingen konst att ligga i "Exercisen"  

Den reflexionen gör sig en värnpliktig av äldre årsklass ofelbart, när han går och tittar 

på de nya anläggningar som KA 4 inviger idag, och som visades för pressen vid en rund-

vandring på tisdagen den 25/9 1945.  

Faktum är att skillnaden mellan dessa kaserner av gult tegel, och de "beväringshotell" 

man själv upplevde en gång i tiden då anslagen till Kronan voro små, är såpass stor att 

man ideligen stöter på frapperande och förvånande detaljer. Kommissängarna ha 

exempelvis undergått en förvandling på de senaste åren som endast kan betecknas med 

namnet: revolution. I stället för att ligga på en botten av hårda plåtremsor , gungar 

man nu mjukt på fjädrande resårer, och på ett sådant underlag blir inte ens 

"oxfrukosten" hård.  

Och logementen förresten, vilken skillnad förr och nu. KA 4:s logement ära ljusa och 

hemtrevliga och istället för att rymma bortåt 1 pluton som brukligt är, ära de avsedda 

för endast 12 "gäster". Varje man har sitt skåp, ändamålsenligt inrett med hyllor, och 

om vi inte tog miste fanns där t.o.m. en särskild liten hylla för fotot på "flamman". Och 

korridoren, alla beväringars "klagomur", i allmänhet det dragigaste och dammigaste 

ställe på Guds gröna jord, ter sig här riktigt hemtrevlig. Ingen kasernlukt, inga armol-

fläckar, inga trasselsuddar och oaptitliga spottkoppar, allt rent och snyggt. Vapenvår-

den äger rum i särskilda lokaler i källarvåningen och där finns också stora torkrum för 

våta kommisskläder , torkrum som kunna göra en genomvåt uniform användbar på 3-4 

timmar, istället för en vecka som i gamla "goda" tiden. I källaren finnas också putsrum 

och cykelrum, samt förråd, och detta medför att korridorerna kunna hållas snygga och 

fina på ett helt annat sätt än förr.  

20 man i minuten kunna "utfodras" i KA 4:s hypermoderna köksanläggning. Mellan 900-

1.100 matgäster har man per dag och de äta i omgångar, varför kökspersonalen inte får 

många lediga stunder på dagen. En titt i köksregionerna avslöjar emellertid att man är 

väl rustad, och det är imponerande attiraljer som stå uppställda där. Där finns 

exempelvis 3 stekbord, 2 stora grytor rymmande 400 liter, och 3 som rymma 500 liter 

vardera. Vidare finnas där en såsgryta om 150 liter och 3 som rymma 50 liter vardera. 



Potatiskokningen har rationaliserats på ett imponerande sätt. Den försiggår i två stora 

ångskåp och det hela tillgår på så sätt att potatisen lägges upp på 24 såll, vilka äro 

monterade på särskilda vagnar och när väl uppläggningen är klar kör man in hela vagnen 

i ångskåpet. En annan detalj som imponerar är kylskåpen. Det finns ett kylskåp för 

fisk, ett för kött, ett för mjölk o.s.v. och som en kuriositet kan nämnas att man t.o.m. 

kyler avfallet för att det inte skall lukta.  

Några protester mot mathållningen behöver man inte befara när man får veta vad 

kustartilleristerna på KA 4 sätta i sig varje dag. Sålunda utdelas 200 gram mjukt bröd 

per dag, en mugg mjölk om 4 dl per måltid, och 250 gram potatis per dag. Och inte så 

sällan händer det att köket förmår åstadkomma något extra gott åt sina "gäster", 

speciellt då på lördag och söndag. Raggmunkar, skinklåda eller anjovislåda, händer det 

att rekryterna bli bjudna på. Och den matsedel som presenteras idag med anledning av 

regementets invigningshögtidlighet är imponerande.  

Till frukost får manskapet sålunda smör, bröd, mjölk, tomat, kokt skinka, potatis och 

stuvade grönsaker, till middag bjudes på smör, bröd, kalvstek med gurka och potatis, 

pilsner, tårta och kaffe.  

I köksbyggnaden äro också inrymda marketenterier för manskap, korpraler, furirer 

och civilanställt manskap. Möbleringen är ypperlig och hemtrevnaden stor. 

Underofficerarna ha sin mäss i en vacker vit villa i närheten av köket, officerarna ha 

för sin del lagt beslag på den gamla disponentvillan nere vid sjön, och där har man 

skaffat sig trevliga möbler och vackra prydnadssaker. Vid stranden anlägges KA 4:as 

stora fritidspark. Omkring 150 parksoffor ha redan kommit till användning.  

 


