
Lars Hägglund rapporterar från Västernorrlands regementes 

återinvigning 
 

Försvarsminister Peter Hultqvist står i talarstolen, åhörarna, en talrik samling, 

lyssnar närmast andäktigt. 

Det blåser ordentligt, kylslagna vindar som man brukar säga, men Hultqvist ord  

förefaller dock att värma de människor som jag ser omkring mig. 

Vi befinner oss i regementsparken, strax norr om kanslihuset. 

Arméns musikkår ger den inramning som dagen påkallar.  

Det är söndag 2022-01-16 . 

Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår,- I21, 

återinvigs i dag. 

Inbjudna gäster och talare. Här ser vi bland annat landshövding Berit Högman, 

H. K. H. prins Carl-Philip,  överbefälhavaren Micael Bydén. 

Översten och tillika chefen, Västernorrlands regemente, I21, Jonas Karlsson, 

poängterar så han 

i sitt tal det stora med denna satsning, såväl försvaret som bygden och i förlängning 

hela landet 

har endast gott härav, det blir innebörden av vad han nu säger, och för att riktigt lyfta 

regementet låter han här delge oss samtliga församlade att den 16/1 skall komma att 

vara vårt regementes högtidsdag. 

Karlsson betygar vidare betydelsen av sina medarbetare och lovordar i dag särskilt 

hemvärnet, vilket med besked bidragit till att ställa dagens ceremoni i bästa dager. 

Pressen var väl representerad, likaså kommunen, kommunalrådet Johan Andersson, 

liksom kommunens kommunikatör., Majed Safed var fullt upptagna med sina 

respektive förehavanden. 

Kamratföreningen, I21, har förstås också den några av de sina på plats en dag som 

denna, 

Karl-Erik Svensson och Nils Berglund, sågs båda i full aktion med kamera och 

filmutrustning. Dokumentation för framtiden kräver sitt folk. 

Historisk kuriosa. Västernorrlands beväringsbataljon är för en kortare tid, vid 

tillkomst, införlivad och underställd Jämtlands fältjägarregemente – idag är 

förhållandet det omvända. 

ÖB., Micael Bydén knyter också han an till en svunnen tid, talar varmt om de anor 

som regementet vilar på, och säger vidare, att snart skall man på nytt kunna känna 

doften av skokräm i kasernerna här bakom mig. 

I folksamlingen ser vi såväl civilister, som tidigare försvarsanställda, gamla och unga, 

familjer med dithörande barn, ja, uppslutningen är god. Barnen sköter sig med den 

äran. 

Just nu passerar framför mig Bertil Olofsson, S. B. Pettersson, Björn Sjölander ser jag 

också, honom har jag faktiskt redan tidigare i dag hälsat på. Ted Olows med fru, syns 

båda att finna sig väl till rätta i denna miljö, i sig inget att förundras över, uppväxt 

som han Olows är vid regementet, och en gång hemmahörandes i förvaltarbostaden. 



                                                                                            Foto Karl-Erik Svensson. 
 

En sådan här dag måste bara en traditionsofficer stå att återfinna, ser man på, där 

kommer så gamla regementets talesman Roland Forbord i egen hög person. Abbe 

Abrahamsson med sin forne kollega Nils-Erik Gidlund slinker bara snart in genom en 

av regementets grindar och hälsar gör de härvid glatt, skall vi våga tro, att de någon 

kollega, från i går nu träffar. 

Översten Jonas Karlsson kommenderar givakt. 

Hans Pahlin, major vid hemvärnet, och idag förste fanförare avmarscherar med en 

stor fanvakt ur Hemvärnet Västernorrland. Andre fanförare är löjtnant Leuf. 

Arméns musikkår spelar. Pompa och ståt av gammalt välkänt märke. 

Svenska flaggan är hissad, och tronar åter på kanslihusets tak. 

En fullt ut värdig återetablering av regementet är härmed genomförd. 

Lars Hägglund 

 

 


