Västernorrlands regemente invigt
Av Sten Lönn
Kl 1100-1140 söndagen den 16 januari invigdes det återetablerade I 21 i parken
norr I 21 kanslihus vid en coronaanpassad och väl genomförd ceremoni. Under det
att publiken strömmade till evenemanget underhöll Arméns musikkår. Klockan
1100 ringde Sollefteå kyrkklockor och ceremonin startade.
Invigningen började med avlämning till C I 21 överste Jonas Karlsson. Major Hans
Pahlin lämnade av Västernorrlandsgruppens fanvakt vilken förde både I 21 och I 5
fanor. Major Ingemar Norlén lämnade av 15. - och16. Hemvärnsbataljonerna.
Överstelöjtnant Urban Häggström lämnade av Västernorrlands regemente, med
Jämtlands fältjägarkår. Kapten Mikael Jonsson lämnade av Västernorrlands regementes fanvakt, den fanvakt som senare i programmet förde båda fanorna efter det
att de återlämnats till förbandet.

I 21 fanvakt med major Hans Pahlin som förste fanförare. Foto Nils Berglund.
Parad för fanorna genomfördes.
Regementsfanorna har sedan regementena lades ned förvarats hos förbandens traditionsbärare. I 21: s fana har funnits hos Västernorrlandsgruppen i Härnösand I 5: s
fana hos Fältjägargruppen i Östersund. Fanorna återlämnades nu under högtidliga
former.
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Efter det att Prins Carl Philip inspekterat förbanden tog han plats i talarstolen. I
sitt tal påminde han om att återupprättande av I 21 innebär att förbandet fortsätter sin 375 åriga historia. År 1646 bildades i Jämtland en fältjägarkår med
rekryteringsområden i Jämtland och Västernorrland. Prinsen avslutade sitt tal
med orden: På Hans Majestät Konungens uppdrag förklarar jag härmed
Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår, I 21, återupprättat!
Foto Nils Berglund.
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Försvarsminister Peter Hultqvist berättade om den starka upprustningen av
försvaret i nuvarande försvarsbeslut. Han sa att ingen skall tala om vad vi skall
göra. Vi bestämmer själva, Stärkt försvar, Slagkraft, Rörlighet och Uthållighet
är ledorden. Foto Nils Berglund.

ÖB general Micael Bydén sa att dagens återinvigning innebär att Jämtland och
Västernorrland återtar den viktiga uppgiften att skapa militär närvaro i det strategiska Mellannorrland. Han uppskattade hemvärnets deltagande i ceremonin.
Efter sitt tal överlämnade ÖB befälet till C I 21. Foto Nils Berglund.
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Den för invigningen tillfälligt uppförda stora scenen norr I 21 kanslihus var ett
bra nav i invigningen. På den konserterade Arméns musikkår och där hölls talen.
Foto Bertil Olofsson.

C I 21 överste Jonas Karlsson erinrade i sitt tal om den långa historia som förbandet har. Nu är Västernorrlands regemente åter på plats och de värnpliktiga är
lokalt rekryterade. Han tackade Hemvärnet och I 19 för bistånd i samband med
återinvigningen. Han avslutade med regementets valspråk;” För ditt Land Din
Hembygd Ditt Regemente”. Foto Nils Berglund.
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Ceremonin avslutades med att örlogsflaggan kl 1140 hissades på I 21 kanslihus
och Arméns musikkår spelade Västernorrlands- och Fältjägarregementets
marscher. Foto Bertil Olofsson.

I Regementsstabens lokaler i Remsle kasern återfanns i korridoren på bottenvåningen detta prydliga ”gåvobord” där besökare lämnat presenter och lyckönskningar till det återinvigda I 21 och dess detachement Fältjägarkåren i Östersund. Foto Nils Berglund.
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Den 17 januari invigdes Västenorrlands regementes detachement Jämtlands
Fältjägarkår vid en ceremoni på Frösö Park Arena i Östersund.
Närvarande var Jämtlands landshövding Marita Ljung, representanter för Östersunds kommun, chefen för Norra militärregionen överste Lars Karlsson, personal
ur I 21, Fältjägarnas kamratförening samt Fältjägargruppen.

C I 21 överste Jonas Karlsson överlämnade vid ceremonin I 5: s regementsfana
till Fältjägarkåren. Fanan mottog av major Håkan Kjellsson. Till vänster om
fanan fanjunkare Peter Isberg. Regementets detachement i Östersund ska framgent bära Fältjägarregementets traditioner. Foto Erik Lövgren Västernorrlands
regemente.
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