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Del 4 Arvodist på I 21 Sollefteå 1936-1948 

När Albert avgick ur aktiv tjänst vid I 21 fick han omgående en arvodestjänst
1
 som biträde åt 

regementsintendenten. 

I april 1936 får han Kunglig fullmakt att vara löjtnant i armén.
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 En statlig anställningsform för en tillfällig tjänst eller för att täcka ett särskilt behov. 

2
 ”Löjtnant i armén” var en hedersbefordran för underofficerare. 
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Det var Chefen för II Arméfördelningen som förordnade Albert att vara biträde hos regements-

intendenten vid Kungliga Västernorrlands regemente. Arvodestjänsten förlängdes år för år fram till 

och med 1948. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Här är ett exempel på ett sådant förordnande av fördelningschef Helge Jung, blivande överbefälhavare. 
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Gunilla Svensson Gunilla och Karl-Erik Svensson 

Från vänster Inga Edblad, Karl-Erik Svensson, Eva Edblad, Anna-Greta Persson, Gunilla Svensson, Inga-Britt 

Isaksson och framför bilen Bertil Hedström 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Första barnet Gunilla föddes 1938 och blev så småningom tandsköterska hos regementstandläkaren 

Uddo Zackrisson. Det andra barnet Karl Erik föddes 1943 och kom att så småningom att arbeta som 

elektriker. 
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Slutet av trettiotalet blev en turbulent tid vid regementet. Sandöbron som var under byggnad rasade 

och 18 arbetare dog. Följande dag började andra världskriget och livet vid regementet påverkades 

starkt. Statsminister Per Albin Hansson förkunnade snabbt Sverige för neutralt men med god 

beredskap. Detta var en sanning med modifikation. 

Försvaret behövde stärkas både personellt och materiellt. Kriget kom att ställa stora krav på 

intendenturen både vid upprustning och avrustning. 1942 tog riksdagen ett nytt försvarsbeslut och  I 

21 ålades sätta upp två fältregementen benämnda I 21 och I 51 vilka 1949 ombildades till 

infanteribrigader med samma nummer. 

Regementsintendenturen kom att ledas av major Gustav Hadar Leczinsky (gammal polsk adelssläkt, 

kunglig på 1700 talet). Pappa var postmästare och hette Olsson men mamman Leczinsky, ett mer 

passande namn för någon med militära ambitioner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsuppgifterna blev många för Albert. Folk skulle utrustas och avrustas, förläggas på Gamla 

lägret, Tjärnmyren och regementet. De mobiliserade skulle sedan förses med vapen och samövas. I 

byarna samlades bönderna för att visa upp sina hästar. De bästa dragdjuren mobiliserades och 

furage ordnades (foder till hästarna).  

En passande uppgift för Albert som även tidigare sysslat med foderförsörjning. Mycket att göra 

men det fanns även tid till förströelse såsom fiske, övningsskjutning på Gnuns skjutbana och lyssna 

på regementsmusikens lunchkonserter på Pi-holmen. 

Albert sittande till höger vid skrivbordet med sitt skrivbiträde på andra sidan. 
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På Gamla lägrets tid träffades ibland officerarna nere vid Bruksån på sin fritid. 

Mötesplatsen kom att i folkmun kallas Punchholmarna. Borstar man försiktigt bort lite 

mossa från den stora stenen vid platsen där den lilla serveringsstugan låg kan man läsa 

”Ett tack till regementets pionjärer som anlagt och vårdar denna park”. Efter pionjärernas 

byggnation av parken med dansbana, skjutbana mm kom parken att få namnet Pi-holmen. 

Pionjär är en soldat utbildad för fältarbeten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albert med maka Margit och sonen Karl Erik på väg till lunchmusik på Pi-holmen omkring 1946. Bron i 

bakgrunden är en av de många små broar över Bruksån som bidrog till skapa den speciella stämningen på Pi-

holmen. 
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1. Persedlarnas nummer införas med blyerts genom gruppchefens 

försorg snarast efter utlämningen. Vid byte av persedel 

införes omedelbart – ävenledes genom gruppchefens försorg – 

numret å den bekomna persedeln i persedelkortet. 

2. Tilldelning av persedlar till manskap i samband med 

inryckning sker under samverkan av pluton- och gruppchefer. 

Plutonchefen gör i samband härmed de anteckningar rörande 

persedlarnas beskaffenhet /större fläckar o . dyl./, som 

kunna erfordras för en effektiv kontroll av persedelvården. 

3. Utlämning av persedlar från kompanirustkammare, vilken enligt 

mom. 5 överlämnats till annan befattningshavare än 

kompaniadjutant, sker enligt samma grunder som utlämning från 

kompaniförråd. 

4. Persedlar, som medföres av utom regementet beordrad personal, 

utväljas med särskild omsorg inom vederbörliga värdeklasser. 

 

§12. 

MANSKAPETS UTRUSTNING MED MUNDERINGSPERSEDLAR 

5. Persedlar av nedan angivet slag utlämnas till manskapet – 

därest icke annorlunda för visst tillfälle eller för viss 

personal av regementschef bestämmes – till följande antal: 

 

a/ Fast anställda 

 vapenrock    tre omgångar, varav en permissions- 

 klädesbyxor och två exercismunderingar. 

kappa    två omgångar, varav en permissions-  

huvudbonad  och en exercismundering. 

skodon    två par marschskor, ett par lägerskor 

    och ett par gymnastikskor 

 b/ Värnpliktiga 

 1/ i linjetjänst ( utom enl. 1F & 110 överförda) 

 två omgångar, varav en permissionsmundering; 

vapenrock  till värnpliktiga, som endast fullgöra  

          repetitionsövning; två exercismunderingar men 

          ingen permissionsmundering. 

Huvudbonad Två omgångar, varav en  permissionsmundering 

           eller, för till repetitionsövning inryckande, 

           en bättre exercismundering. 
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Kappa en exercismundering, under den kalla årstiden 

         dessutom en permissionsmundering (dock ej för  

         till repetitionsövning inryckande ) 

 under soldatskola / tjänstgöring i en följd / 

       två par marschskor   

       ett par lägerskor    

skodon       ett par gymnastikskor 

 under repövning; 

       två par marschskor eller   

       ett per marschskor och ett per lägerskor. 

vapenrock       två omgångar, varav en permissionsmundering. 

klädesbyxor       

huvudbonad  

kappa  en exercismundering, under den kallare 

årstiden därjämte en permissionsmundering 

skodon ett par marschskor och ett par lägerskor 

           c/ All personal    

skjortor tre st. /byte en i veckan/    

kalsonger två par /byte ett par i veckan / 

strumpor fyra par, varav ett par i mån av tillgång 

utbytes mot ett par fotlappar. /byte ett par 

i veckan/ 

överdragskläder  en omgång 

 permissionsmundering skall vara av 

värdeklass 11, exercismundering av 

värdeklass 111 eller 1111. Då två par 

marschskodon äro utlämnade skall det ena 

(sämre) paret i första hand användas och det 

andra betraktas som reserv. 

6.     Övriga, i moment 5 icke upptagna munderingspersedlar 

          utlämnas till det antal det – i förekommande fall 

            till den personal och vid de tillfällen som  

            kompanichefen bestämmer 

7.     Till manskap, som uppbär slitningsersättning för egna 

beklädnadspersedlar utlämnas icke kronans 

persedlar av motsvarande slag 
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 § 13 

FÖRVARING OCH VÅRD AV FRÅN KOMPANIFÖRRÅD UTLÄMNADE PERSEDLAR. 

8. Till manskapet utlämnade persedlar förvaras på sätt 

kompanichef närmare bestämmer. 

Ifrågavarande bestämmelser genomgås med kompaniets personal 

snarast efter varje inryckning och anslås å lämpliga platser 

inom förläggningslokalen. 

9. För vården av persedlarna utfärdar kompanichef erforderliga 

föreskrifter med underlag av här nedan givna bestämmelser. 

a/    Permissionsmundering skall efter varje användning borstas 

och fläckar bortagas. Vapenrock, byxor och kappa upphängas på 

galge. 

b/     Exercismundering tvättas vid behov med fettborttagande 

lösning på de delar, där svett avsättes / ärmhålor, 

armlinningarnas insidor, kragens innerlinning, huvudbonadens 

svettrem /. 

c/     Skodon insmörjes i så god tid före användandet, att 

smörjan hinner torka; övre delen insmörjes sparsamt för att 

skydda byxlinningen. Marschskodon skola vara försedda med 

sulstift utom under vinterutbildningsperiod. 

d/      Tvätt och stoppning av strumpor och halsskydd utföres av 

innehavaren. Tvättningen sker helst sedan strumporna legat i 

blöt några timmar i kallt eller ljumt / icke varmt / vatten 

tillsatt med tvål, såpa eller liknande. Smutsiga strumpor skola 

tvättas snarast. 

I Alberts arbetsuppgifter ingick med all säkerhet att biträda regementsintendenten med uppställande 

och utskrift av skrivelser som ovanstående instruktion för intendenturmaterieltjänst  

1944 fick major Leczinsky pension och en arvodestjänst i Västerås. Albert Svensson fick en ny chef 

i major Sven Einar Wising. Den nya intendenten övertog även bostaden från major Leczinsky vid 

regementsbageriet (Bulgarien) där han stannade till 1950.   

1948 var Alberts ansvarsfulla tjänstgöring till ända och Albert kunde äntligen lämna in sin uniform 

och leva familjeliv med hustru och barn på Önsta. 


