Bilder från en förbandsövning
I början på mars 1979 genomfördes en Grundläggande Krigsförbandsövning (GKÖ) i
terrängen söder om Sollefteå. Vid en Grundläggande Krigsförbandsövning (GKÖ) är
ett av målen att samöva de nyutbildade kompanierna med bataljonens inkallade delar.
Den 6 mars följde Sveriges dåvarande Överbefälhavare general Lennart Ljung1, tillsammans med sin danska kollega general Jørgensen, åtföljda av några danska och
svenska stabsofficerare övningen. Under ledning av chefen I 21/Fo 23, överste av
första graden Bengt Sjöberg och hans ställföreträdare överste Lars-Erik Widman
gjordes ett besök vid 1./ IB 212 som bedrev fördröjningsstrid.3

ÖB och kommendör Lindgren har just anlänt till 1. Skyttebataljonens stabsplats i
Vallån där bataljonens stabskompani var grupperat. I bataljonen ingick förutom
stabskompaniet även fyra skyttekompanier, ett 12 cm granatkastarkompani och ett
trosskompani. Skyttesoldaterna liksom huvuddelen av truppen transporterades på
hjultaktordragna personaltransportkärror (PTP). Foto I 21 fotodetalj.
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Lennart Ljung var född i Sollefteå där hans far var underofficer på Västernorrlands
regemente.
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1. Bataljonen 21. Infanteribrigaden, Brigaden även benämnd Ådalsbrigaden.
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Fördröjningsstrid bedrivs med anfall, försvar, indirekt eld och fältarbeten för att
skapa tid till förberedelser i andra områden. Striden förs över fiendens hela djup.
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Bataljonschefen major Lars Boström, i hjälm och snöblus, beredd att redovisa sin
stridsplan för besökarna. Föredragningen äger rum bakom 1. Stabstropps terrängbil på bataljonens stabsplats i Vallån. Foto från Lars Boström.

ÖB och Knud Jørgensen lyssnar till Lars Boströms redovisning. Av den framgår: att
den med pansarterrängbilar utrustade fiende som framryckt från Knäsjön längs Kronvägen mot norr hejdats vid Pommacvägskälet, att ett eget skyttekompani försvarar
Pommacvägskälet, att 1. skyttekompaniet skall anfalla från väster och slå fienden vid
Starrpusten. Se Kartbilaga. Foto I 21 fotodetalj.
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ÖB lyssnar till kompaniartillerichefen som med armbandsuret i hand meddelar rätt
tid. T v om honom artillerichefens eldledningssignalist och i bakgrunden chefen för
1. skyttekompaniet kapten Sture Edström. Foto I 21 fotodetalj.

Grantgevärs- och kulsprutegrupperna i den främre högra skytteplutonen under framryckning till stormavstånd för att därifrån understödja skyttegruppernas fortsatta
anfall. Foto I 21 fotodetalj.
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Arméinspektören vid Milo NN överste av första graden Nils Olof Lindner t v och
överste Lars-Erik Widman följer kompaniets anfall. Foto I 21 fotodetalj.

ÖB samtalar med en granatgevärsomgång som just bekämpat en pansarterrängbil i
plutonens förstahandsmål. Kompaniet förbereder fortsatt anfall med den bakre skytteplutonen. Till vänster om ÖB står Knud Jørgensen. I bakgrunden Nils Olof Lindner
Foto I 21 fotodetalj.
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Kompaniets södra flank skyddades under anfallet av dess pansarvärnstropp. Kanonen på bilden är den ena av troppens två 9 cm pansarvärnspjäser 1110. I troppen
ingick även två granatgevär och två kulsprutor. Ett rejält flankskydd med andra ord.
Fr v Nils Olof Lindner, Knud Jørgensen och ÖB. Foto I 21 fotodetalj.

Gästerna transporterades med bandvagn 202 på vilka sidokapellen monterats bort
för att besökarna under gång skulle kunna överblicka terrängen. I mitten generalmajor Børgesen. Dags för uppsittning. Med ryggen mot kameran fr v kommendör
Lindgren och en förbandsinstruktör. I bakgrunden transportansvarige fanjunkare
Odd Ström. Foto I 21 fotodetalj.
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Åter på bataljonens stabsplats i Vallån. Besöket är över och ÖB tackar Bengt Sjöberg
för besöket. Foto I 21 fotodetalj.
Den danske försvarschefens besök vid I 21/Fo 23 fotograferades av personal från
regementets fotodetalj. Bilderna sammanställdes av fotodetaljen i ett 12 sidigt fotoalbum med titeln Danske försvarschefens besök vid I 21/Fo 23 1979-03-06.
Ådalsbrigaden (IB 21) började sättas upp 1949 då fältregementet Västernorrlands
regemente (IR 21) omorganiserades till Brigad. Under många år var den Västernorrlands regementes huvudbrigad. En roll som 1972 övertogs av regementets
norrlandsbrigad, Ångermanlandsbrigaden (NB 51). Den sista bataljon som grundutbildades och krigsplacerades vid IB 21 var 2. Skyttebataljon, vardagligen kallad
”Bosses bataljon” efter sin chef majoren Bo Häggkvist. IB 21 lades ned den 30
juni 1992.
Källor
I 21 fotodetaljs album danske försvarschefens besök vid I 21/Fo 23 1979-03-06.
Västernorrlänningen 1980.
Samtal med Lars Boström, Bo Häggkvist och Lars Tommy ”LT ” Sjödin.
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Kartbilaga

Anfallet vid Starrpusten

1. Skyttekompaniet slår fienden vid Starrpusten. Stridsuppgiften, att slå en fiende,
innebar att man försatte honom ur stridbart skick genom att tillfoga honom förluster
eller fick honom att ge upp.
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