
 

Ordförande har ordet maj 2021 

Vi har lever just nu i ett märkligt tillstånd, som pågått i över ett år. Många har 

dött i Covid-19, andra lider, mår dåligt och har problem att klara av sin tillvaro. 

Många företagare har gjort stora förluster, arbetslösheten har stigit och är på 

rekordhöga nivåer. 

 

Men allt är nu inte bara elände, vi kan nu glädjas åt flera tydliga ljus i tillvaron. 

Det är vår, värmen och ljuset återvänder, dagarna blir längre, gräset gror, blom-

mor och blad slår ut och vi vaknar om mornarna till fågelsång.  

 

 

Vaccinationerna mot Covid-19 har tagit fart. Margit och jag fick våra sprutor på 

Hullsta Gård. Där var det full fart. Väl förberett, trevligt bemötande, effektivt 

och fort gick det. Imponerade lämnade vi lokalen. Vi hoppas att folk låter sig 

vaccineras och att effekten av vaccinationen leder till minskat antal sjuka. 

 

Återetablering av I 21 har påbörjats. En delegation från arméledningen var nyli-

gen här i Sollefteå och då framkom det att: 

  

 

 

 

Med orden ”Blåsippan ute i backarna står, niger och säger att nu är det vår” 

börjar Anna Maria Roos och Alice Tegnérs kända vårvisa och visst är det så. 

 

Inledningsvis intar I 21 en tillfällig gruppering som kommer att gälla 

5-6 år framåt, beslut om vilka byggnader som kommer att användas 

kommer innan sommaren 

Ledningen etableras under 3 kvartalet 2021 



Lennart Rönnberg höll högtidstalet på 80 -

års jubileet. Lennart här fotad under  

jubileets höjdpunkt, banketten på Hotell 

Hallstaberget. Foto Allan Edblom 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tydliga och positiva besked som lovar gott för det omfattande arbetet med att 

återetablera I 21 och på nytt göra Sollefteå till en garnisonsstad. Vi tycker att det 

är stort, mycket stort, och väl värt att fira. 

 

Väl värt att fira är även att vår 

kamratförening, som bildades 

1936, i år fyller 85 år.   

 

Vad kan då vara lämpligare än att 

vi, om coronaläget tillåter, den  

1-3 oktober i år samlas till en 

höstfest på Hotell Hallstaberget 

för att fira detta och då även 

avhåller föreningens årsmöte för 

verksamhetsåret 2020. 
 

Läs gärna mer om detta i inbjudan 

till Höstfesten. Inbjudan hittar du 

direkt efter min artikel. 

 

På nästa sida finns två bilder från 

80-års jubileet. Kolla dem, minns 

och kom i stämning inför höst-

festen. 

I 21 uppstår som förband 2022-01-01 med invigning 2022-01-14 

Tjärnmyrans skjutfält röjs och iordningställs och ska vara klart 

under 2022 

Inriktningen är att utbildningen av en skyttepluton påbörjas 2022 

Den permanenta grupperingen för I 21 bereds och beslut om var, när 

och hur kommer sent 2021 eller i början av 2022 

Regementschef är utsedd men namnet är ej tillkännagivet i skrivande 

stund 

De förband som kommer att utbildas är en ny typ av skyttebataljon, 

modell fristående, med moderna fordon, understöd och en ingenjör/ 

pionjär enhet 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

På 80-års jubileets första kväll, fredag den 20 maj, intogs en kamratmiddag i 

framgångsrika I 21 IFs klubbstuga på Hallstaberget. Legendariske Hans Carls-

son berättade till kamraternas glädje historier. Närmast kameran skrattar 

Kenneth Fredriksson och Erik Thorsell. Foto Allan Edblom. 

Lördagens bankett på Hotell Hallstaberget blev en stor succé, som vi tar risken 

att försöka upprepa i oktober. Prydligt inrättade på linje ses här sju tidigare  

I 21:are som då fortfarande var i aktiv militär tjänst. De sju förärades var sitt 

”grötfat” av Lars Boström och mig. Faten har ett affektionsvärde då de har 

ingått i I 21 matsalsporslin. Foto Allan Edblom. 

 

  

 

Foto Allan Edblom. 



 

 

 

 

 

Det blev mycket om Höstfesten. Men för mig som ordförande i moderförenin-

gen är det viktigt att vi Västernorrlänningar kommer samman. Det var enklare 

förr. Då hade vi KFÖ: n och SÖB: ar då vi under längre perioder träffades i 

tjänsten. När I 21 lades ned försvann de möjlighe-

terna. Nu har dessutom Covid-19 under lång tid satt 

käppar i hjulet för föreningens sammankomster. 

Men om covidläget tillåter i höst hoppas jag att vi 

ses på Höstfesten. 

 

Trevlig sommar! 

 

 

Hans Nauclér 

Ordförande 

 

Ångermanälven uppströms Sollefteå en aprildag. Ett svårslagbart sceneri sett 

från Hotell Hallstaberget. Få hotell är så vackert belägna som Hotell Hallsta-

berget vilket är ett starkt bidragande skäl till att förlägga höstfesten dit. Foto 

från I 21 Kamratförenings arkiv. 


