
  

 

GT 1948-01-27 

 

Matstrejk på KA 4 

 

Portionerna otillräckliga och dåligt tillagade. 

 

Missförstånd säger befälet  

En praktiskt taget total matstrejk, som tydligen varit väl organiserad 

i förväg, utbröt på tisdagsmorgonen vid 

KA 4:s depå. Av den c:a 450 man starka 

garnisonen var det bara 36 man civil 

eller stamanställd personal som infann 

sig till första frukosten kl. 6.30. 

Manskapet förklarar, att maten sista 

tiden varit dålig över lag, lunchsillen är 

benig, sönderstekt och ättiksur, 

potatisen mosig och blöt, 

morgonchokladen vattnig och 

portionerna i allmänhet otillräckliga.  

- Ibland är det faktiskt svårt att 

identifiera maten, säger en av de 

värnpliktiga som GT talat med. Tidigare 

har det mycket bättre, framför allt är 

det efter julpermissionen som det 

börjat krångla. Vi har försökt 

framföra klagomål på vanligt sätt, men 

ingen har visat någon förståelse för 

dem. På högre ort hänvisar man oss till 

den s. k. utspisningsnämnden, men den 

sammanträder aldrig, så dit är det ju 

meningslöst att vända sig. Strejk är 

det enda som biter.  

Fullt så aggressiva var inte alla, men 

något godkännande av maten stod inte 

att få från någon enda av de många 

värnpliktiga, som samlats på det 

trevliga marketenteriet för att käka 

mjölk och bullar. Markan påminde enligt 

personalens utsago mest om ett 

slagfält vid 9-tiden på morgonen, sedan ett par hundra man länsat 



mjölkförrådet och på en dryg timme satt i sig hela dagstilldelningen 

bullar och wienerbröd. Försäljningssiffran steg i höjden till tre gånger det 

normala.  

- Pojkarna vet mycket väl, att de skall gå genom utspisningsnämnden med sina 

klagomål säger husmodern fröken Gunvor Wieslander. Det är detta de inte 

besvärar sig med att göra. Beträffande matens sammansättning och tillagning 

måste jag hänvisa till den standardstat vi har att gå efter. Faktum är att vi t. o. 

m. ökar ut denna på olika sätt. I stället för makaromkotletter med 

fläsktärningar serverar vi exempelvis makaronipudding, eftersom det smakar 

bättre, och över huvud taget undviker vi så långt det går sådana rätter som vi 

vet att pojkarna inte tycker om.  

- Att maten blivit "sämre" efter Jul beror kanske helt enkelt på att vi med våra 

1.57 per man och dag inte kan laga samma kalasvara som mamma bjudit på under 

helgen. Och om det finns något vi har rykte om oss för "här på KA 4, så är det väl 

att vi har vällagad mat?  

 

Även andra frukosten ratades  

Enligt vad GT erfarit på tisdagsmiddagen fortsatte matstrejken på KA 4 vid 

andrafrukosten. De civilanställda samt befäl av alla grader syntes ha god aptit, 

men av de meniga var det vara ett par stamanställda som låtit locka sig av 

fläskpannkakorna.  

 

Missförsåוnd ligger bahkom, tror befälet  

- Detta är en mycket beklaglig historia, säger KA 4:s informationsofficer, 

löjtnant J. Zanden. Av allt att döma beror alltsammans på ett missöצrstånd. 

Tidigare brukade de värnpliktiga gå raka vägen till husmor, när de hade något att 

anmärka på maten, och vår dåvarande husmor lyssnade villigt till dem. Enligt 

tjänstereglementet skall emellertid alla klagomål framföras genom den utspis-

ningsnämnd som finns vid depån.  

- Fröken Wieslander håller nu - givetvis med full rätt - på att den 

reglementsenliga vägen skall följas. Pojkarna har sedan inte haft klart för sig, 

att "utspisningsnämnden sammanträder endast i fall då klagomål i vederbörlig 

ordning framförts. De har trott att nämnden enligt bestämmelserna skall 

sammanträda automatiskt på bestämda tider, vilket väl strängt taget vore 

rimligt. Därför har de fått det intrycket att nämnden inte fyller sina åligganden, 

och så har missnöjet tagit sig detta utlopp.  

- Nämnden hade sammankallats till i morgon, men på grund av lägets utveckling 

flyttades mötet till i dag. Utöver vad jag redan sagt har hittills bara 

framkommit, att mannarna inte anser portionerna vara tillräckliga, förklarar 

löjtnant Zanden, Att det skulle vara någon fel på matens kvalité, har ingen sagt  

i nämden. 
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Markan stormades vid stor matstrejk  

GÖTEBORG (Expressen). En spontan matstrejk utbröt på tisdagsmorgonen 

bland de värnpliktiga på KA 4 utanför Göteborg. Endast två värnpliktiga infann 

sig j matsalen, medan de andra stormade "markan", där på en och en halv timme 

hela dagsransonen gick åt. Stamrekrytskolan. vakten och samtliga mässar åt 

dock av, maten.  

Vid tiden för första måltiden ringlade sig en lång kö utanför marketenteriet, 

medan det utanför matsalen var öde och tomt. En värnpliktig uppskattar 

frekvensen på "markan" till omkring 500 man, däribland all civil personal som 

också hade skytt maten i matsalen. Det är huvudsakligen den dåliga fisken man 

går till storms mot. Den beskrives vara salt, torr och benig. De värnpliktiga 

tycker också att de kunde få litet mera kött än vad de i verkligheten får.  

Står det någon gång kött på matsedeln, är det endast några små ynkliga bitar, 

som blandats upp med en. mängd dåliga och fadda grönsaker, säger man,  

Utspisningsnämnden på regementet skall under tisdagen sammanträda för att 

dryfta saken. Husmodern kan inte förstå varför de värnpliktiga strejkat och 

tycker att de har handlat överilat. Hon sade sig inte ha någon kännedom alls om 

vilken mat strejken var riktad mot.  
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Matstrejken hävd i morse 

Sammanhållningen mellan de 450 matstrejkande på KA 4 började vackla redan 

vid morgonmålet i dag, då ett 30-tal man utöver de civil- och stamanställda, som 

hela tiden sttt utanför aktionen, infann sig till kaffet. Vid andrafrukosten tog 

hungern överhand, och de allra flesta traskade villigt till matsalen.  

Regementschefen överste E. H. Callerström har i dag på förmiddagen  med 

intendenten, kommendörkapten Lohman, och husmor, fröken Gunvor Wieslander, 

gått igenom protokollet från gårdagens sammanträde med utspisningsnämnden. 

Ett nytt sammanträde med nämnden är utlyst ti kl. 13.30 i dag.  

Vid överläggningen konstaterad det att de direkta klagomålen på maten 

egenligen varit tämligen obetydliga. Som en följd av det inträffade kommer man 

nu bl. a, att försöksvis lägga om matordningen på söndagarna. Hittills har man 

utspisat en lätt frukost på morgonen, middagsmål kl. 12,30 och en lättare måltid 

kl. 16.30. I enlighet med önskemål som framförts kommer nu middagsmålet att  

läggas senare på eftermiddagen, så att de som exempelvis varit på idrotts

tävlingar hinner hem före matdags. Frukosten kommer i gengäld att förstärkas,  



Såvitt man hittills kunnat bedöma är det framför allt fröken Wieslanders 

strikta krav på reglementsenlig ordning och hennes skarpa svar till mannarna, 

som föranlett strejken. Intendent Lohman framhåller, att fröken Wieslander är 

en utmärkt husmor, som kan sin sak och gör sitt absolut bästa. Att hennes 

bestämda uppträdande irriterat manskapet är naturligtvis be klagligt, men det 

borde ju inte ta sig uttryck på detta vis.  

 


