Kamratföreningens studiecirklar våren 2022
Av Lars Boström
Under våren har kamratföreningen två studiecirklar igång. Det är studiecirklarna
Register/Arkiv/Data som leds av Kjell Nilsson och cirkeln I 28 Civila som leds av
Sten Lönn. Cirklarna kommer i vår att träffas på ABF-lokalen, udda veckor tisdagar
klockan 0900, fram till den 21 juni.
Tisdagen den 1 februari gjordes en redovisning av studiecirklarnas arbetsläge och ett
utbyte av erfarenheter.
Studiecirkeln Register/Arkiv/Data har börjat strukturera allt som är inlagt i den hårddisk som Kerstin och Roland Thors skänkt till föreningen. På nästa träff kommer de
att analysera innehållet och lista vad som ytterligare bör läggas in.
Studiecirkeln I 28 Civila har kompletterat sin forskning om de första civilanställda på
I 28. De har använt uppgifter från regementets församlingsböcker och fört in de
uppgifter som är relevanta. De har nu namn på över 200 anställda som arbetat med
skrädderi, skomakeri, marketenteri, kök, maskin, hantverkare och sjukvård med mera.

Föreningens kommendant Marianne Höglin serverar Kjell Fahlén kaffe. Marianne
är inte bara kommendant hon deltar också i studiecirkeln I 28 civilas arbete tillsammans med Kerstin Svensson, Margit Nauclér och Sten Lönn. Vid bordsänden
Lars Boström. Foto Nils Berglund.
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Fikat vid samlingarna till studiecirklarna är en omtyckt start på våra sammankomster. Vänstra raden framifrån: Karl Ödlund, Kjell Nilsson, Kjell Fahlén och
Marianne Höglin. Högra raden framifrån Rolf Könberg, Bertil Olofsson, Sten Lönn
och Hans Nauclér. Vid hitre bordsänden Lars Lindmark och vid den bortre Lars
Boström. Alla utom Sten och Marianne deltar i studiecirkeln Register/Arkiv/Data.
Foto Nils Berglund.

Som vanligt har vi våra sammankomster i ABF- lokalen på Djupövägen 48. Driftig
verksamhetsansvarige där är Lena Melandersson. Foto Nils Berglund.
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Kalle sa i sin presentation av studiecirkel Register/Arkiv/Data att man under våren
kommer att fylla på det digitala arkivet med ytterligare underlag. Aktuellt då är att
lägga in protokoll, verksamhetsberättelser, medlemsutskick, och bilder. Foto Nils
Berglund.

En av bilderna som Kalle visade: ”Sergeant H Marklund chef 4.pluton 9. komp
I 35 beredskapsåret 1940-41”. Tänk vilket framsteg att ha bilder som denna i ett
lättsökt eget digitalt arkiv. Foto från studiecirkel Register/Arkiv/Data.
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Ytterligare en intressant bild som Kalle visade: ”9.komp I 35 avrustar i Klofsta
Sollefteå 1941”. De här två bilderna hade en tydlig beskrivning. Många bilder
saknar beskrivning. Vi kan därför komma att behöva en studiecirkel som jobbar med
att identifiera okända bilder innan de arkiveras. Foto från studiecirkel Register/Arkiv/Data.

Marianne och Sten, studiecirkeln I 28 Civila, kontrolläser en utskrift mot en sida ur
en av regementets församlingsböcker. Äldre handstilar kan vara svårlästa, nästan
lika otydbara som tavlorna på väggen bakom dem. Foto Nils Berglund.
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Här är mindre än en tiondel av de personer som letats upp av studiecirkeln. Förutom de fem kolumner som finns med på bilden finns det på blanketten fyra till som
vi av utrymmesskäl klippt bort: gift, anställd, avsked och avliden. Notera bredden på
de olika yrken som de civilanställda innehade. Foto från studiecirkel I 28 Civila.

Två fina tidsdokument som studiecirkeln samlat in. Butiksbiträdet Anna Margareta Hägglund. Född i Multrå 1912-07-21. Anställd på marketenteriet
1929-10-31. Efternamn som gift Rickan. Foto från studiecirkel I 28 Civila.
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Båda studiecirklarna har gjort ett fantastiskt fint arbete. Jag är jätteimponerad och
önskar dem lycka till med deras fortsatta verksamhet. Kanske vi kan se slutresultatet
om ett eller två år men ni vet ju att den som väntar på något gott väntar aldrig för
länge.
Jag hoppas att vi när pandemiläget blivit bättre skall kunna starta upp en tredje cirkel
som kan jobba med att klara ut när och var de bilder som saknar förklarande text
tagits och vad de föreställer.
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