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Rapport från kamratmiddag den 23 oktober 2019 
 

Till I 21 och T 3 kamratföreningars kamratmiddag tillsammans med chefen för 

Norra Militärregionen, överste Ulf Siverstedt, på Hotell Hallstaberget hade över 

sextio deltagare slutit upp.  

 

 

 
 

 

 

Samlingen ägde rum i Hotell Hallstabergets foajé. Foto Nils Berglund. 

Middagen intogs i hotellets stora matsal där det hade dukats upp en välsmakande buffé. Foto 

Nils Berglund. 
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Efter middagen skedde en omgruppering till ett konferensrum i den nya delen av hotellet där 

Ulf Siverstedt pedagogiskt och medryckande höll sin information.  Foto Nils Berglund. 

 

 

Ulf Siverstedts ansvarsområde, den Norra Militärregionen, utgörs av de fyra nordligaste 

länen. Bild från Ulf Siverstedt. 
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Norra militärregionens organisation i stort , som skall vara intagen 2020-01-01.  

Bild från Ulf Siverstedt. 

 

I sin presentation avhandlade Ulf Siverstedt bland annat: 

 

Sveriges har fyra militärregioner 

Totalförsvarets stora betydelse i militärregionerna 

Strategiska områden där mellersta Norrland, våra trakter, är ett mycket 

viktigt område 

Norra militärregionen utveckling 

Civilmilitär samverkan 

Kommunansvaret. I Norra militärregionen finns 44 kommuner. 

 

Den militära organisationen med underavdelningar och civilbefälhavarens
1
 skall 

överrensstämma med varandra för att underlätta samverkan. Totalförsvarsövningar 

kommer att blir ännu viktigare i framtiden. Se broschyren ”Om krisen eller kriget 

kommer”.Västernorrlandsgruppen får kanske ett annat namn i framtiden. 

Militärregiongrupp (MR)? 

Ett problem är personalförsörjningen. Det tar tid att utbilda soldater i special-

befattningar och att de sedan stannar kvar i sina krigsbefattningar. 

Förbanden måste fyllas upp till 100 %. Det skall också finnas en mobiliserings-

reserv på minst 10 %. 

                                                 
1
 Civilbefälhavare är en av landshövdingarna inom civilområdet som i regel motsvarar aktuell 

militärregion. 
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Bland åhörarna fanns många andäktigt lyssnande Västernorrlänningar, Norrlandsträngare, 

representanter för frivilligrörelserna och försvarsvänner. Foto Karl-Erik Svensson. 

 

 

 

Bilden visar bedömd tillväxt av Norra militärregionen under perioden 2020-2025. Bild från Ulf 

Siverstedt. 
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Ulf Siverstedt avtackas av I 21 Kamratföreningsordförande Hans Nauclér med I 21 kamrat-

föreningens manschettknappar och slipsnål. Foto Nils Berglund. 

Befintliga förband i Norra Militärregionen utvecklas genom att: 

  

F 21  Utökar sin basorganisation 

A 9 Sätter upp ytterligare en artilleribataljon 

I 19  Sätter upp ytterligare en Norrlands Mekaniserad Bataljon och börjar  

bedriva utbildning för ingenjörs- och ledningsförband 

K 4  Blir eget regemente och sätter upp ytterligare en jägarbataljon 

 

Utöver det planeras en Stridsskola nord att sättas upp. 

 

Vad den militära utvecklungen innebär i vårt område får vi reda på först vid nästa 

försvarsbeslut. 

 

Tack Ulf för ett mycket intressant och uppskattat föredrag. Vi önskar dig och dina 

arbetskamraters lycka till med ert viktiga arbete.  

 

Lars Boström 

 

 

 

 


