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Larver i brödet och en ilsken husmor är strejkorsaker säger KA 

4-manskapet 

 

AV DE 450 MANNARNA vid KA 4:s depå var det blott ett 30-tal civil- och 

stamanställda som infann sig till första frukosten kl. 6.30 på 

tisdagsmorgonen. De värnpliktiga hade gått i matstrejk som tydligen varit 

välorganiserad i förväg. 

Matstrejken fortsatte under 

andra frukosten och 

middagen. Det var endast 

civilanställda och befäl av 

olika grader som lät sig väl 

smaka, Utspisningsnämnden 

har under. Dagen haft 

sammanträde och 

regementsledningen avvaktar 

protokollet för vidare åt-

gärder.  

 

Från manskapets sida förklarar man att maten den sista tiden varit dålig 

överlag och att portionerna varit otillräckliga. Strejken är enligt de 

värnpliktiga inte en aktion endast mot kosthållet utan också mot första 

husmodern, fröken Wieslander, som sedan några månader innehaft denna 

befattning.  

Ny Tid har haft kontakt med några av de värnpliktiga och hört deras syn-

punkter på matstrejken:  

- Vad skulle ni gilla att få. larver i det hårda brödet, säger en mörklockig 

yngling, och sedan vid påpekandet av detta för husmor fä till svar: "Är det 

så att 'herrarna' inte gillar maten, kan ni låta bli att äta." Att finna smuts 

klumpvis i botten på sin mugg, när man druckit ur innehållet, tillhör inte 



heller de angenämare erfarenheterna  

Första husmor, fröken Gunvor Wieslander, anser tydligen att de värnpliktiga 

tillhör en klass under hennes egen och detta har hon ingalunda stuckit under 

stol med. Anmärkningar mot maten får kanske varje husmor motta någon 

gång, men ett svar som: "Ni värnpliktiga behöver ingen riktig mat, bara 

”bukfyllnad", hör nog till sällsyntheterna.  

Markan gick strålande.  

Ett överfyllt marketenteri mötte oss vid vårt besök på KA 4. Bullar, wienerbröd 

och allt som gick att äta hade strykande åtgång. Sådana som inte hade några 

pengar lånade av kamrater. Vart man tittade sågs värnpliktig ätande av hjärtans 

lust. De matstrejkande utsträckte också sina härjningståg till omgivningarna. 

överallt på olika kaféerna var 

lokalerna fulla av hungriga 

"bassar" . Också i bagerier var 

det rusning. Man såg pojkar 

komma bärande med brödpåsar 

och med fickorna utputande av 

mjölkflaskor.  

Intendenten vid KA 4, 

kommendörkapten Loman, 

förklarar sig vara ställd mot 

väggen. Han visste inget om 

missnöjet med maten förrän 

husmodern meddelade att ingen 

ätit frukost. Då blev utspisningsnämnden sammankallad. Den består av 

värnpliktiga, under- befäl och en underofficer och en officer som tillika är 

ordförande. Man avvaktar nu protokollet från det sammanträdet för att 

undersöka befogenheten de framförda klagomålen,  

Hade nämnden rapporterat sina synpunkter tidigare hade denna matstrejk 

kunnat undvikas. Det är alltid otrevlig med en sådan historia, i synnerhet dessa 

livsmedelsknappa tider. Jag ha personligen levt i den uppfattningen att maten 

varit god på KA 4, fortsatte Intendenten, kommendörkap Loman. 

 

Han var alldeles ovetande om att en spänning mellan husmodern och de 

värnpliktiga existerat, men slutade med att försäkra att den här saken 

måste utredas i grunden.  



Den påstådda spänningen mellan de värnpliktiga och fröken Wieslander säger 

hon sig inte förstå och hon tar dessa anklagelser mycket hårt. Hon anser 

det inte riktigt att anonymt angripa henne personligen och att det nu blir 

nödvändigt med en fullständig utredning. För övrigt ansåg hon att också en 

husmoder kan tröttna på att var man kommer, t. ex. på en spårvagn vid 

Järntorget få höra speglosor om "djävla dålig mat" så fort hon visar sig.  

I dag på morgonen har husmor i varje fall i vanlig ordning sett till att en 

förstärkt frukost görs i ordning; om den kommer att serveras blir en annan  

 


