Ordförande har ordet nov 2021
Det händer mycket i dessa dagar. Pandemin håller på att släppa sitt grepp och vi
har efterhand börjat återgå till våra normala rutiner. Vår kamratförenings höstfest under de första dagarna i oktober är ett bevis på detta.
Vi var, när styrelsen i våras tog beslutet om att anordna festen, inte alls säkra på
att pandemiläget skulle tillåta att den skulle kunna genomföras. Restriktionerna
hävdes lyckligtvis några dagar före festen och vi kunde samlas för att fira den
pågående återetableringen av Västernorrlands regemente (I 21) och för att
högtidlighålla föreningens 85 årsdag som inföll den 21 juni i år.
Resultatet blev långt över förväntan, inte bara inbitna Västernorrlänningar med
ett förflutet vid regementet utan även många andra, med känsla för I 21 strömmade, till och deltog i aktiviteterna. Lite längre ned i Information december
2021 finns en länk till 14 bilder från höstfestens båda dagar.

Den avslutande banketten på höstfesten avhölls i Skybar på Hotell Hallstaberget. Foto Bertil Olofsson.
I banketten deltog mer än 60 personer, en helt igenom lyckad tillställning. Vad
annat kan det bli med trevliga människor, god mat och dryck, fin sång och
musik framförd av vår egen Kent Sundberg.
I mitt tal berättade jag om att regementes etablering på Viksmon 1836 skedde
med bistånd av officerare från Jämtlands fältjägarkår. Historien upprepar sig nu
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med överste Jonas Karlsson som är I 5: are från början och det nya I 21:s förste
chef. Jag nämnde också Sånga Mo, Sollefteå läger och kasernerna som byggdes
1911 och lite om regementets profiler.
Efter talet tackade jag Sollefteå kommun för deras idoga arbete för att regementet skulle återetableras i Sollefteå. Som tack för deras insatser överlämnades
till kommunalrådet Johan Andersson, en kopia på Lars Holmers tavla Sollefteå
läger. Johans sambo Malvina Falk Andesson erhöll en blomsteruppsättning.
Johan Andersson tog därefter till orda. Han sa att kommunen skulle göra sitt
bästa för en lyckad etablering och tackade kamratföreningen för deras insatser.
Han avslutade med att till kamratföreningen överlämna antologin Sollefteå
100 år och Sollefteålyktan, en lykta i glas formad efter Sollefteå kommungräns.
Överste Jonas Karlsson med hustru Britta hälsades välkomna till Sollefteå.
Britta fick en blomsteruppsättning och boken Sollefteå 100 år. Jonas fick
böckerna Västernorrlands Regemente 1953-83 Människor minnen och spår och
Västernorrlands Regemente 1983-2000 Från fält, expeditioner, kök och förråd.
Båda böckerna skrivna av kamratföreningens studiecirklar.

Ulla Landström bidrog till feststämningen med tal och sång. I bakgrunden syns
hennes son Matthias. Foto Lars Boström
Ulla Landström, en av kamratföreningens äldsta medlemmar, höll ett kort och
stimulerande tal där hon berättade om sin glädje över att regementet nu skulle
återkomma till Sollefteå. Hon avslutade sitt framträdande med att sjunga Carl
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Michael Bellmans Vila vid denna källa. Ulla tackades för sin insats med en
blomsteruppsättning och kvällens absolut längsta applåd.
Urban Häggström som utsetts till stabschef på det nya regementet började sin
militära karriär som pansarvärnsrobottroppchef på I 21 1990. Han har senare
hunnit vara anställd på I 5, K 3 och göra internationell tjänst. Han önskades
lycka till i sin nya befattning och tilldelades en ”salladsskål” med Västernorrlands regementes vapen i grönt. Skålen har ingått i matsalsporslinet på gamla I
21.
Hans Pahlin, tidigare befäl på I 21, nu kommunens ansvarige för regementets
återetablering förärades för sitt engagemang en ”salladsskål” och hans hustru
Lotta en blomsteruppsättning.
Lars Boström assisterade vid överlämnandet av gåvor till gästerna.
Tack alla ni som var med och arrangerade höstfesten och tack alla ni som kom
på den!
Jobbet i en valberedning brukar sägas vara ansvarsfullt, viktigt och svårt. Extra
svårt torde det vara denna gång, regementet är ju under återetablering. På årsmötet den första oktober valdes därför en utökad valberedning. Jag önskar
valberedningen lycka till. Mycket hänger på er.
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Våra studiecirklar är i full gång. Studiecirklarna träffas i ABF: s lokaler nere på
Djupövägen 48 i Sollefteå på tisdagar i udda veckor kl 0900. Nya deltagare är
välkomna att ansluta sig till cirklarna eller att bara titta in och se hur vi har det.
Kjell Nilsson är ledare för en studiecirkel där deltagarma jobbar med att utveckla föreningens medlemsregister och arkiv samt uppöva sin förmåga i att använda
sina datorer i föreningsarbetet.
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För dem aktuella verktyg, dataprogrammen, utvecklas och förändras ständigt.
Deltagarna behöver därför fortlöpande sätta sig in i nya varianter av Excel,
Word och Powerpoint.
Studiecirkeln övade på sin senaste sammankomst hur man överför foton från
den egna mobilen till datorn. Resursperson är Rolf Könberg.
Sten Lönns studiecirkel har åtagit sig att identifiera civilanställda som var
anställda på I 28. I 28 var Västernorrlands regementes beteckning 1902 -1928.
Studiecirkeln har till dags dato identifierat över 200 civilanställda vid I 28.
Cirkeln har som målsättning att finna fotografier på alla.

Ovanstående bild har studiecirkeln fått från Ing-Marie Rickan dotter till
Anna Margareta Hägglund född i Multrå 1912 och butiksbiträde på manskapsmässen på I 28. Anna Margareta står som nummer två från höger.
Nummer tre är Linnéa Murén. Nummer fyra är föreståndaren Fru Melander.
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Känner ni till några av de nämnda samt övriga på bilden, så tveka inte att ta
kontakt med sten@loenn.nu De civilanställda på bilden var verksam på marketenteriet och mässen under slutet av 20-talet och början av 1930.

Glädjande är att se arbetena som pågår i Tjärnmyren. Röjningar har gjorts i
mellan Bäckmanska villan och rälsmålbanan. I Nya Berghem installeras nu
jordvärme och där renoveras skjutfältsexpeditionen och matsalen. Det syns
att militären är på väg tillbaka till Sollefteå.

I januari nästa år tas ett rejält steg framåt i återetableringen. Regementsstaben flyttar då in i tillfälliga lokaler i B-kasern. Den 16 januari tar överste
Jonas Karlsson befälet över sitt regemente och samma dag invigs förbandet.
Nästa jättekliv tas i månadsskiftet augusti/september då den första inryckningen görs till regementet. Hur det går med Fortifikationsverkets ambitioner
att köpa hela Teknikområdet, med Teknikhuset på bilden ovan, återstår att se.
Men ett gott kap skulle det vara, särskilt om det blir fråga om att bygga ett
nytt kasernområde söder Bruksån.
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Det” lackar mot jul” och den 4 december är det
dags för vår julfest som traditionsenligt hålls i
Multrå församlingsgård.
Längre ned på hemsidan finns en annons om
julfesten. I den kan du läsa mera om festen och
hur du anmäler dig till den.
På julfesten medverkar bland andra Pär-Jonas
Odelberg som är utsedd till militärpastor på I
21.
Pär-Jonas är präst i Svenska kyrkan Sollefteå
med särskilt ansvar för Graninge församling.
Vi ser fram emot att träffa Pär-Jonas på julfesten och önskar honom lycka till som regementspastor.

Pär-Jonas Odelberg. Foto
Charlotte Odelberg.

Efter nedläggningen av I 21 hölls det sista korumet med värnpliktiga i Sollefteå
på Nya Sprängplatsen den 7 april 2001. Det leddes av I 21 mångårige militärpastor Bengt Sandström. Gudstjänsten anordnades för befäl och värnpliktiga på
Avvecklingsorganisation Ångermanlands beredskapspluton. Det är ett tag
sedan, men med I 21 åter är det snart dags igen. Foto från Bengt Sandström.
God Jul och Gott nytt år önskar

Hans Nauclér Ordförande
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