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Marinlottorna stormtrivs hos ”pojkarna” på KA 4 

 
Avslutningen börjar närma sig för de 94 rekryterna i KA 4 

marinlottaskola. På fredagen inspekterade rikslottachefen, 

generalskan Märta Stenbäck, kursen, och på onsdag blir det 

slutförhör, förbimarsch i parad, tal av amiralen och hemförlovning 

efter en månadslång givande kurs.  

Marinlottarekryterna representerar den svenska kusten från Umeå 

i norr till Lysekil i söder och skolas i västkustbandet i 

expeditionstjänst, förbindelsetjänst och stridsledningstjänst. Som 

utbildningsledare i skolan har major Reinhold Engdahl, KA 4, 

fungerat, och han har vid sin sida haft chefslottan fru Brita Zacke 

som "kompanichef".  

- Det är inte att ta miste på att flickorna stortrivs här ute, 

berättar fru Zacke. Den omständigheten att de genomgår skolan 

helt frivilligt gör att de får en mycket positiv inställning till 

utbildningen. Vi har inte gjort någon åtskillnad i något avseende. 

Flickorna får stå. i matkö tillsammans med pojkarna, och det lönar 

sig inte för lottorna att vädja till den svenska artigheten - hunger-

känslorna är starkare. .  

Fritiden utnyttjar flickorna på det mest underbara sätt. De lånar 

helt enkelt kronans segelslupar och far ut till några klippor i 

havsbandet, bättre avkoppling från det teoretiska arbetet i skolan 

kan man väl knappast tänka sig.  
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Bussarong och blåbyx på stridsledande lotta 

Vi vill bada, vi vill bada, 

vi vill bada, kom det i 

talkör från en mängd 

unga brunbrända 

bussarong- och 

blåbyxklädda 

marinlottor ute vid KA 4 

i morse. Och inte att 

undra på det, så vackert 

som vädret är, men det 

är nu så att har man 

gett sig in i det militära 

så kommer plikten 

först.  

I dag upptar emellertid 

programmet segling i 

Sjövärnskårens slupar, 

så det blir nog tillfälle 

till både sol och saltbad i 

alla fall.  

Kursen omfattar 94 

deltagare från Umeå i 

norr, Stockholm och 

Visby i öster, Karlskrona i söder och Lysekil i väster. Flickorna 

trivs alldeles utmärkt och. som överledare fungerar chefslottan fru 

Brita Zacke från Karlskrona och major Reinhold Engdahl.  

Utbildningen har indelats i tre tjänstegrenar: expeditionstjänst, 

förbindelsetjänst och stridsledningstjänst. I den sistnämnda kursen 

deltar nio elever, som för övrigt gör sitt andra tjänsteår. Övriga 

jämställes med rekryter och i matsalen råder den sanna 

jämlikheten, där flickorna får stå i kö med KA 4:as manliga värn-



pliktiga.  

Fritidsprogrammet har man tänkt särskilt noga på och 

dagsprogrammet upptar såväl rundturer som studiebesök. I går 

tittade man t. ex. på Gripsholm. Och så seglar man och badar och på 

måndag bär det i väg till Marstrand med tre minsvepare, där man 

skall besöka fästningen och bekanta sig med skärgården i övrigt.  

Den 9 juli skiljs lottorna åt sedan de på middagen avtackats av 

skolan. Så blir det förbimarsch för amiralen, prisutdelning oh på 

kvällen avskedssamkväm med dans. 

 


