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På fridlysta Känsö  

i Göteborgs skärgård finns det inga, riktiga 

ormar men GT-aren har agerat snok där under 

en hel dag och har massor av nytt att berätta 

från den eljest så lugna och fridsamma ön, där 

nu träskoförsedda marinlottor stormar fram. 

Töserna går på kurs för att bli vällärda 

kokerskor, stabsbiträden eller 

växeltelefonister och det var länge sedan GT-

aren såg så energiska damer. - Snälla 

löjtnanten, kan inte lotta Ahlström och jag få 

gå ut och segla nu när det blåser så friskt, bad 

så bevekande stockholmslottan Ann-Charlotte 

Ullen och satte den lilla näsan i vädret så 

löjtnantens hjärta smalt. Så kom det sig att 

två koklottor snart seglade ute med en jolle, 

övervakade av sjövärnsaspiranten Bengt, 

Fredriksson, som kan segla, men också smita 

när det skall ordnas med dans. Då man skulle 

ha dans en kväll ertappades nämligen unge 

herr Bengt på bar gärning med att smita och 

alla 90 lottorna undrade varför?  

- Det blir så ojämnt så; svarade aspiranten, ty 

han var enda pojken ....  

Om man seglar  

Omkull då? Det gör mindre, då kommer de 

käcka livrädderskorna simmande med 

idrottslottan Margit Lundwall i täten. Man 

bedriver nämligen intensiva simövningar och 

resultatet har varit gott. Fysiken kan man inte heller klaga på, in-

ryckningsdagen dånade visserligen åtta flickor mer eller mindre 



under major R. Ekdahls hälsningstal det berodde på solen och inte 

på majoren - men nu är alla en samling brunbrända valkyrior som står 

pall i blåsväder, både på däck och på landbacken.  

Gotlandsflickorna  

sjunger med sin vackra dialekt och skånskorna hörs ljudligt, medan 

stockholmskorna Maud Bergström, Mary Brundin och Louise Debourg 

snackar ”eken” så det står härliga till. 100-kilos hjälpkocken Åke 

Djurling ”Tvåhjulingen” kallad, förstår i varje fall inte mycket när 

hans pigga uppvaktning talar sina olika modersmål. Tillsammans med 

cheflotta M. Dölling och löjtnant Edgren m. fl. instruktörer från Gö-

teborgs Marinlottakår, Flottan och KAK gick GT-aren 

inspektionsrond till signallottorna. men där förstod man inte mycket.  

- Om lotta Boklund  

är HUMMER så kan lotta Wik·berg vara ANKA och .så får ni se till 

att samtalen går fram till HöNAN Löfgren sade löjtnant Asbrink-

signalläraren - och när man redan i början tar till täckbenäm-  
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Examen i potatisskalning 

- Kan jag få hästen!  

Någon naken häst kom ingalunda fram travande som följd av denna 

anmaning - f. ö. förslår inte 

vinden på den Känsö, 

kasern, där marinlottor i 

går hade examen bl. a. i 

telefonist. tjänst med KA 

4-chefen överste 

Callerström, 

kommendörkaptenerna 

Liljequist och Falkenberg m. 

fl. som censorer. De 

mystiska ropen »hästens, 

»fisken» och liknande är 

militär kode, vilka till 

examensförrättarnas 

belåtenhet kopplades rätt 

av de nybakade 

telefonlottorna.  

Nöjd var också doktorinna 

Westermark från 

lottaöverstyrelsen när hon manande talad till lottorna sedan examen 

klarats av. Hon tackade också: kursledningen - major Engdahl och fru 

Dölling - för deras arbete. Och det är sannerligen inte litet de 90 

marinlottorna lärt sig under sina 14 dagar på Känsö - men så har de också 

med intresse och ambition gått in för saken.  

 

- Det är stort behov av lottor till marinen, sade överste Callerström när 

han avtackade lottaskolan. - I det moderna kriget måste alla göra sin in-

sats. Lottor bör sättas in där de kan ersätta männen, och därför har 



lottarörelsen en stor uppgift. 

Så delade översten ut belöningar till bl. a. »bästa kamratlotta» och 

»största glädjespridare», och därefter fick två högt förtjänta 

göteborgslottor, fruarna Margit Dölling och Elin Metcalfe, mottaga den 

sällan utdelade KA 4:s förtjänstmedalj för förtjänster om regementet, 

De fick den för sina insatser 
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Medaljerade marinlottor 
 

 

 
 

Marinlottorna E. Metcalfe (t. h.) och M. Dölling fick sällsynta medaljer av 

kustartillerichefen i Göteborg och lyssnar här på berömmande ord. 

 

 

Under pomp och ståt utexaminerades på måndagen 90 Lottor från den första 

marinlottaskolan på Känsö. Examen förrättades av överste H. Collerström, KA 4, 

som också passade på att utdela regementets sällsynta förtjänstmedalj till 

marinlottorna M. Dölling och E. Metcalfe mi Göteborg, för deras och alla andra 

marinlottors trägna arbete under beredskapsåren.  

- Vi minns ännu skärgårdslottornas insatser, sade översten, och blir läget all-



varligt behöver vi er igen.  

Marinlottachefen från huvudstaden förklarade sig också nöjd med de nya 

lottorna, som med glans klarade examensprov, strålande matlagning och 

förbimarsch. Vid prisutdelning premierades följande lottor:  

Ella-Greta Wiberg, Härnösand (bästa lotta och bästa kamrat), Cecilia Lundquist, 

Gun Läfgren, Birgit Johansson, Inga-Lill Marting och Ingrid Wennesjö, 

Göteborg, Margit Holmer och Betty Clemertz, Malmö, samt Britt Lundberg, 

Stockholm.  
 


