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En dusch till 60 vpl 
 

En enda dusch för 60 värnpliktiga. Bara i  duschen finns varmt 

vatten. 

Dom som tvättar sej i tvätt rännan får iskallt, 10-gradigt vatten. 

Avloppen fungerar inte alls ibland. 

Så är förhållandena vid KA4, d. v. s. Älvsborgs Kustartille-

rirege

mente i 

dag. 

Men 

det 

stundar 

ljusare 

tider 

för de 

värn-

pliktiga 

och 

andra 

vid regementet berörda. KA4 står nu i tur för att få den re-

novering, som allmänt görs i kasernbyggnaderna i landets 

regementen. 

Kasernerna byggdes 1942-1947, alla efter samma standardritning. 

De ser relativt moderna ut utifrån men befinner sig i den standard 

som då var angiven. Under krigsåren fick man ta det material som 

fanns. Så t ex var tvätt rännorna av zink, eftersom det inte gick 

att få tag i rostfritt. 

 

Det är så iskallt, att blodet nästan fryser till is i ådrorna, säger befälseleven 

Ulf Rooth, när han tvättar sig i tvätt rännan i ett av tvättrummen på KA4  



Men det blir bättre lovar man på KA 4 
Av Marianne Lundgren 

 

 

 

 

GT frågade major Georg 

Wockatz, som är 

pressofficer på KA 4: 

En dusch för 60 

värnpliktiga och ibland, 

när det är som mest 

folk, 80 värnpliktiga, 

det kan väl inte ge 

någon god hygien? 

Dessutom enbart kallt 

vatten för dem, som 

inte kan vänta på du-

schen, och för rakning? 

Varför fungerar inte 

avloppen tillfreds- 

ställande. Vad säjer de 

värnpliktiga själva? 

Klag a r  d e  i n t e  p å  

förhållandena? 

Dålig hygien 

— De är givetvis inte nöjda som det nu är. 

Och standarden är verkligen inte hög och hygienen blir därefter, 

major Wockatz. Frågan om bättre tvättmöjligheter kommer upp 

med jämna mellanrum, när vi ventilerar trivselfrågor. Hade de 

 

Värnpliktige Ulf Jonsson som är elev vid radar skolan, 

ligger på sängen och pluggar vid en av de få 

sänglamporna på regementet. Snart skall alla få 

samma lyx.   



värnpliktiga varit nöjda, hade vi inte drivit på som vi gjort för att 

få någon ändring till stånd. Det har emellertid strandat på 

penningbrist och varit en arbetsmarknadspolitisk fråga. 

"Samlingspunkt" 

Under årens lopp har det 

dock skett några förändringar till det bättre: tvätt rännorna av 

zink har blivit utbytta mot rostfritt. Det var inte många år sen 

toalettstolarna stod fyra bredvid varandra utan åtskiljande vägg. 

Där satt de värnpliktiga och dryftade livets problem. Nu finns 

väggar mellan toalettstolarna och dörrar, vilket ger mer enskildhet 

och färre tillfällen att tala om livets väsentligheter. 

— Vad beträffar avloppen, som inte fungerar, så är det min 

personliga uppfattning, att pojkarna ibland tvättar skorna i stället 

för fötterna. 

Kompensation 

— En dusch är alltför dåligt för så många, men i någon mån 

kompenseras de värnpliktiga, de får åka till Valhallabadet en gång 

var 14:e dag för bastubad och simning. De kan också få biljetter 

för att åka dit på fritiden. Men det kan givetvis inte ersätta 

ordentliga tvättmöjligheter, bastu och simhall. 

Vi tittade in i ett tvätt- och duschrum i en av kasernerna. Där fann 

vi befälseleven Ulf Rooth i färd med att tvätta sig vid  

tvätt rännan, som har plats för 6-7 man. 

Är det inte bra kallt det där? undrade vi. 

Iskallt vatten 

– Jo, nog skulle man önska litet varmare. Ibland går temperaturen 

ner till 10 plusgrader. Särskilt på vintern när man varit ute i fysisk 

träning och man vill duscha av sej är det trist att behöva tvätta 



sej i iskallt vatten. 

Chef för befälsskolan är major Claes Sprakarn. Han säger till GT: 

Från regementets sida har man gjort vad man kunnat. Toaletterna 

har ju blivit bättre t ex. 

Inga vikingar 

— Det har hänt så mycket på hygienfronten, sen kasernerna 

byggdes, säger regementsläkaren, dr Nils Blomberg. Jag har 

påpekat bristerna på det hygieniska området i de rapporter jag 

skickat in årligen. Det blir skönt att de värnpliktiga nu får 

chansen att tvätta sig riktigt rena. De är inga vikingar  

som håller sig rena med kallt vatten och armhävningar. 

— Efter renoveringen blir det enligt ritningarna två duschar i 

varje våning, säger major Wockatz. Men vi har i vårt yttrande om 

förslaget påpekat, att utrymmet räcker till fyra duschar i varje 

våning. Då får vi den standard vi borde ha. Vidare blir det 

varmvatten i tvättställs kranarna. 

Sänglampor 

Det provisoriska trägolvet i exercishallen på regementet har blivit 

som provisorier brukar — långlivat. Gymnastik- och 

idrottsbyggnad saknas nämligen på regementet. 

På ritningarna finns emellertid en sådan med och där är också 

bastu och mindre simhall inritad. 

— Vi har begärt att få bastu i många år, säger major Wockatz. 

Efter renoveringen kommer alla på KA 4 förlagda att ha sin egen 

sänglampa. Hittills har grabbarna använt sig av provisoriska 

sänglampor, som de själva monterat och dragit sladdarna till. 


