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Flottans första flickor rycker ut från KA 4 
 

 

Karin Eriksson år 21 år och göteborgska. Hon har gått treårig 

humanistisk linje vid gymnasiet och arbetat p å  r e s t a u r a n g .  

Detta kunde vara en beskrivning av vilken svensk tjej som helst, men 

det finns något som gör Karin unik: hon är furir vid kustartilleriet och 

när hon rycker ut från KA 4 om några veckor har hon uppnått 

sergeants grad. 

22 tjejer från hela landet fanns bland de uttagna när fjolårets 

plutonbefälselever ryckte in vid KA 4. För första gången beredde då 

kustartilleriet och flottan plats för flickor. 

Många höjde förvånat på ögonbrynen och frågetecknen var många. 

Skulle tjejerna orka? Hur skulle alla praktiska problem lösas? Och 

vad skulle killarna tycka? 

Ett år senare har frågetecknen rätats ut. Hälften av de 22 

flickorna har av olika anledningar avbrutit utbildningen, men de 

tjejer som i augusti fullföljt sina tretton månader som 

plutonbefälselever har gjort att alla farhågor kommit på skam. 

 Tidigare lotta 

Karin Eriksson och Elisabeth Jansson, 22 år, från Norrköping, var 

två av tjejerna som för ett år sedan klev in i denna av hävd 

mansdominerade värld. I september fortsätter de på marinens 

officershögskola, där de är preliminärt antagna. 

När vi träffades befinner de sig på Känsö i Göteborgs skärgård, där 

militären har förläggningar. 

— Jag har alltid varit intresserad av försvarsfrågor, förklarar 



Karin. Hon var tidigare med i lottakåren, där hon bl a gick igenom. en 

grundkurs i sambandstjänst. 

Elisabeth är utbildad sjuksköterska och fick av en slump syn på en 

annons i tidningen där marinen sökte tjejer. Båda tjejerna sökte 

och blev antagna. 

 Nyttigt 

Karin och Elisabeth är överens om att 

det har varit ett annorlunda -men 

lärorikt år. Det militära livet har 

motsvarat deras  förväntningar.  

— Visst har vi haft våra duster med 

killarna, men i stort har det gått 

jättebra. Och det har varit nyttigt att 

testa sig själv, inte minst psykiskt, 

tycker Elisabeth. 

De första sju veckorna vid 

kustartilleriet bestod av en allmän 

militär utbildning. Därefter påbörjades 

huvudtjänsten, vilket i Karins fall 

betydde samband, d v s 

radiokommunikation, felsökning, m m, 

och för Elisabeths del sjukvård. 

Sambandstjänsten består av många 

delar, förklarar Karin. Vi lär oss om 

radio, telefoner, morsesignalering och 

annat. 

0 Ensam tjej 

Sedan i februari har hon fungerat som värnpliktigt befäl, vilket 

inneburit att hon haft befäl över åtta killar. Under dessa månader 

 

Om några veckor är de 

sergeanter. Elisabeth Jansson 

och Karin Eriksson var två av 22 

tjejer som för ett drygt år sedan 

påbörjade plutonbefälsutbildningen 

vid KA 4.  I höst fortsätter de på 

Marinens  officershögskola, 
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har Karin varit ensam tjej på hela 

regementet. 

— Det har gått bra, säger Karin. Jag 

är ingen "stridis", men vi tjejer har 

visat att vi klarar det militära livet och 

att föra befäl lika bra som killarna 

Mats Carlsson är kapten och chef för 

stabsplutonen. Han håller med Karin. 

— Allt har löst sig enormt bra. I 

början var jag skeptisk, men allt har 

gått fint, säger han, 

 Bred bas 

Om tjejerna fortsätter på offi-

cershögskolan väntar ytterligare 

minst två år av militär utbildning. Hur framtiden kommer att se ut vet 

de inte i dag. 

— Jag tror inte att jag kommer att stanna inom försvaret hela 

livet, säger Elisabeth. Men jag har fått en bred bas att stå på, som 

gett mig ledaregenskaper och många andra fördelar. 

Karin har ett viktigt tillägg att göra. 

— Om jag nu fortsätter på officershögskolan, så är det inte därför 

att jag inte har något annat att göra utan därför att jag vill, 

poängterar hon. 

Karin och Elisabeth är nöjda med sitt år som plutonbefälselever. 

Pionjärer, krafttjejer, föredömen — omdömena spelar mindre roll. 

De har visat att tjejerna har kommit till marinen för att stanna. 

SUSSI BERTILSSON 

 

 

 

Lärorikt bli befäl 

Om några veckor är de sergeanter i 

kustartilleriet. Elisabeth  Jansson och 

Karin Eriksson var två pionjärer av 

sammanlagt tjejer som för ett drygt år sedan 

ryckte in som22  plutonbefälselever vid KA 

4. -- Visst har vi haft våra duster med 

killarna. Men stort har det gått jättebra och 

det har varit ett lärorikt år, tyck Karin 

och Elisabeth. Foto: BERTEL 

FERM  

 


