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I ett tidigare bidrag till hemsidan har jag berättat om I 21 kamratförenings studie-

cirkel som arbetar med att identifiera de första civilanställda som arbetade på Gam-

la lägret och sedan 1911 på det nya kasernområdet på Önsta. För att komma vidare  

i detta arbete behövde vi dokumentera anställningar och anställningstider för rege-

mentets första civilanställda. Det var med andra ord hög tid för ett besök på Krigs-

arkivet i Stockholm. 

 

I god tid före besöket på Krigsarkivet sökte jag i deras databas över civilanställda 

på I 28 under perioden 1902 till 1927. Via e-post förbeställde jag till den 3 juli tre 

volymer med civilanställda födda mellan den 5 november 1866 och 31 december 

1906.  

Jag beställde också två volymer gällande civilanställda på Norrlands trängkår. Syf-

tet med dessa två volymer var att söka efter en tjänstematrikel gällande skräddaren 

Herman Gunnar Nilsson. Beställningen var ett sidouppdrag åt P O Wikström, en 

föreningsmedlem, som arbetar med en historik över Herman Gunnar Nilsson, 

“Piller Nisse” kallad. En man som under många år var brandvakt på Lidberget. 

 

Till den 4 juli beställde jag ytterligare fyra volymer innehållande matriklar på 

civilanställda vid I 28 födda till och med den 31 december 1916. 

 

Då det inte går några persontåg från Sollefteå tog min hustru Ulla och jag bilen till 

Sundsvall varifrån vi fortsatte med tåg till Stockholm. Det är lätt att ta sig från cen-

tralen till Krigsarkivet. Vi tog tunnelbanan till Karlaplan varifrån vi fortsatte till 

fots till Banérgatan 64 och Krigsarkivets ståtliga byggnad.  

Lisan Nissar Borg, sektionschef för Krigsarkivets Arkiv och samlingar. Foto Sten Lönn.  
 



På Krigsarkivet möttes vi i receptionen av Lisan Nissar Borg, sektionschef för 

Krigsarkivets Arkiv och samlingar. Hon berättade att de vid genomgång av de 

handlingar som jag beställt, på grund av Dataskyddsförordningen (GDPR, The 

General Data Protection Regulation), av sekretesskäl plockat bort  några sjuk-

journaler.  

Ulla och jag tog vår arkivvagn och placerade oss vid ett bord som var utrustat med 

ett mycket bra kamerastativ med belysning. Jag plockade fram matriklarna och 

Ulla började att fotografera.  

Redan under eftermiddagen den 3juli fick vi, tack vare Krigsarkivets höga service-

nivå, tillgång till de volymer som jag beställt till den 4.  

 

Under de två dagarna på Krigsarkivet tog Ulla 402 bilder på handlingar rörande 

civilanställda med anställningstid fram till 1960-talet. När vår studiecirkel börjar 

sitt arbete igen, den 9 september, har vi tack vare vårt givande besök på Krigsar-

kivet massor av intressant material att fortsätta att forska i.  

 

Är du intresserad av att delta i vår studiecirkel Vilka var de första civilanställda 

på I 28? är du välkommen att ringa mig på 070-544 11 45, 0620-518 77 eller mejla 

mig sten@loenn.nu 

 

Ett stort tack till Krigsarkivets personal för gott stöd, vänligt och stimulerande 

bemötande vid detta som vid våra tidigare besök. 

 

Sten Lönn 
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