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I sina grova blåställ utför flickorna ett säreget inslag i KA 4:S kasernliv, men de är populära , därom råder ingen tvekan 
 

- Det är en .upplevelse för oss officerare att utbilda marinlottor, 

sa major R. Engdahl i går på tal om Sveriges största 

marinlottaskola, som blivit förlagd till KA 4:s kasern. Major 

Engdahl är skolans militära chef och han har god smak.  

Att döma av de 136 flickornas iver i lärosalar, vid telefonväxlarna och 

under exercisen bör deras utbildare - för att inte glömma deras 

militärmamma, fru Marianne Fröding - vara stolta. Eleverna, vars åldrar 

varierar mellan 16 och 46 år, har rekryterats från samtliga 

marindistrikt runt hela svenska kusten. De ryckte in den 11 juni. 

Examen äger rum den 30 juni. De som klarar sig har chansen att 

skriva A-lottakontrakt.  

Utbildningen pågår i tre tjänstegrenar, förbindelsetjänst, stridsled-

ningstjänst och expeditionstjänst. I var och en av dessa grenar är 



huvudämnet sådant, att det kan gagna flickorna även som civila. I 

förbindelsetjänsten lär de sig sköta en telefonväxel, i stridslednings-

tjänsten är navigation det väsentliga och under expeditionstjänsten 

får de 48 timmars utbildning på  

 

 
Löjtnant W. Bonde8sson undervisar Ragnhild Backman, Umeå, Catarina 

Sjöberg, Gävle, och Gunnel Larsson, också 

umeåtös, i en telefonväxels mysterier. 

 

maskinskrivning. Detta förutom att de 

gör landet en tjänst genom att frivilligt 

låta sig utbildas till att fylla 

kustförsvarets personal-  

behov.  

Frivilliga är också flickornas kvinnliga 

övervakare ur Stockholms, Hälsingborgs 

och Göteborgs marinlottakårer. Främst, 

fru Marianne Fröding från Stockholm, 

därnäst hennes många medhjälperskor 

och sist men inte sämst de militära 

instruktörerna, varav löjtnanten· och 

folkskolläraren W. Bondesson från Surte 

tar priset med att ha anmält sig som in-

struktör till två lottakurser samma 

sommar.  

Fritiden är inget problem. Många har valt just denna kurs för att få 



se Göteborg med omgivningar, och kursledningen vill bispringa dem i 

det så långt kursplanen tillåter. I måndags besöktes Gripsholm, och 

segling med regementets sju roddslupar, på schemat kallad idrott, är 

mycket populär, i synnerhet i stridsledningstjänsten, där många 

studerar navigation med ännu större iver, därför att de därhemma 

har en segelbåt som väntar. 

Till midsommaraftonen är det stora saker i görningen, Det gäller en 

utflykt med motorbåtar i skärgården varunder flickorna skall läras 

sjökortens hemligheter och kanske, om vädret tillåter, ta en svängom 

på Brännö brygga. De fick tillfälle till träning så sent som i förgår 

kväll, då regementet bjöd på dans till deras ära.   
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