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Kosthållet vid KA 4 undersökes 

I går morse utbröt en så gott som total matstrejk vid KA 4. Av cirka 500 man 

var det bara 30-40 man civil eller stamanställd personal som infann sig till för-

sta frukosten. Lika illa var det till lunch och middag.  

_ Utspisningsnämnden består av en officer, ordförande, en underofficer, vice 

ordförande, och minst tre representanter för de värnpliktiga. KA 4 har fyra 

representanter för värnpliktiga i sin nämnd. Den sammanträder antingen om 

ordföranden, eller förbandschefen finner anledning därtill eller om någon från 

utspisningsnämnden har klagomål att framföra. När någon vill klaga på maten 

behöver han bara vända sig till någon av utspisningsnämndens medlemmar för 

att få sitt klagomål behandlat, säger KA 4:s informationsofficer, löjtnant J. 

Zanden. På måndag kväll hade regementschefen kallat utspisningsnämnden att 

sammanträda på onsdagen. Men på tisdagen bröt ju denna strejk ut. Då kallades 

nämnden att sammanträda omedelbart. Men trots detta har strejken fortsatt.  

Vid nämndens sammanträde mottog ordföranden de klagomål, som hade riktats 

mot maten. De gick ut på att chokladen var för litet söt, att sillen var för benig 

och hårt stekt och att man inte fick' så mycket mjölk man ville, utan att den 

utportionerades i muggar. De klagande gjorde gällande att man vid andra 

regementen fick förse sig med mjölk fritt ur tillbringare. Potatisen är blöt, sade 

man vidare. Utspisningsnämnden behandlade de anförda klagomålen under ett 

två timmar långt sammanträde. Sedan de till en början svävande klagomålen 

preciserats har regementschefen nu inlett en undersökning om deras 

berättigande.  

 

- Beträffande matens sammansättning och tillagning måste jag hänvisa till den 

standardstat vi har att gå efter, säger husmodern, fröken Gunvor Wieslander" 

Faktum är att vi t. o. m. ökar ut denna på olika sätt. I stället för ma-

karonikotletter med fläsktärningar serverar vi exempelvis makaronipudding.  

_ Vi får hoppas att strejken skall vara avblåst på onsdagen, säger löjtnant 

Zanden. Till dess bör utspisningsnämndens värnpliktiga medlemmar ha I hunnit 

informera sina kamrater om den undersökning som satts i gång. Men om 

strejken fortsätter skall befälet inte ingripa.  

 


