Ordförande har ordet december 2020

Riksdagsbeslutet häromdagen gav det formella klartecknet för en återetablering
av Västernorrlands regemente. Efter 20 år utan militär verksamhet i Sollefteå
kommer i och med det positiva beslutet den tretungade örlogsflaggan åter att
vaja på I 21 kanslihus. Fotomontage I 21 Kamratförening.
Beslutet om att Sollefteå skulle få tillbaka sitt I 21 kom inte som en blixt från en
klar himmel, det var ju väntat och annonserat sedan i oktober, men därmed inte
mindre efterlängtat.
Lars Boström skrev i sitt inlägg förra månaden om vilken julklapp det skulle bli
om vi fick ett helt regemente till Sollefteå. Säkert stod regementet långt upp på
Sollefteå kommuns, de politiska partiernas och många andras önskelista. Nu är
det hela klart. Sollefteå är åter en garnisonsstad.
Västernorrlands regementes kamratförening gratulerar Sollefteå kommun och de
politiska partierna till deras omfattande och framgångsrika arbete för en återetablering av militär verksamhet i Sollefteå. Bra jobbat!
Nu gäller det att i samverkan snabbt få igång en framgångsrik militär verksamhet i Sollefteå som imponerar. Att regementet redan från början når fina
utbildningsresultat och att de anställda och värnpliktiga trivs bra i Sollefteå.

Faktorer som kan göra att försvarsmakten törs satsa ytterligare på förbandet och
därför tillför det större uppgifter, mera resurser och flera värnpliktiga.
Stridsskjutningar i ”kompaniförband” på Tjärnmyren under det första utbildningsåret skulle kunna vara ett resultat som gav det nya I 21 positiv uppmärksamhet, ja en riktig drömstart.
Vi önskar kommunen lycka till med det kommande arbetet för att stödja återetableringen och de inflyttades bosättning i Sollefteå.

Del av skyttepluton ur 9. Skyttekompaniet under anfall på Tjärnmyren den 26
november 1985. Närmast kameran en kulsprutegrupp och längre bort en
granatgevärs omgång. Efter det att förbanden i Sollefteå lades ned år 2000
har stora delar av fältet vuxit igen. Terrängen där ovanstående bild togs är i
dag till stor del bevuxen med sly. Fältet är därför i behov av en sakkunnig
slyröjning som tillgodoser både behoven av skjutmöjligheter och fältmässigt
utnyttjande av terrängen. Foto från Sollefteå bilddatabas.
Vi lever sedan snart 10 månader i en besynnerlig tid. Jag tänker då på Coronapandemin som ligger som en våt filt över nästan hela vår tillvaro. Det finns dock
ett ljus i tunneln och det är att flera vaccin nu är under framtagning och att sakkunniga säger att vaccination kommer att vara möjlig ”inom kort”.
Tills dess får vi dock hålla en låg profil och ha kontakt på telefon och nätet.
Kamratföreningens studiecirklar har därför fått ta paus, liksom aktiviteterna på
Solgården och julfirandet i Multrå.

Julen står för dörren men det får bli en annorlunda och trygg jul i år. En jul där
vi tillsammans med våra allra närmaste beaktar alla Coronarestrektioner och inte
släpper in några okända tomtar även om de har rutiga munskydd i grönt och vitt
och bär mössor på vilka det står NB 21 eller I 21 IF.
När I 21 var igång firades det den 13 december Lucia i regementets matsal. Där
bjöds också de anställda på julkaffe på den sista arbetsdagen före jul. På julaftonen dukade husmor och hennes medarbetare upp ett stort och vida berömt julbord åt vakt- och beredskapsstyrkorna samt dagbefälen. Runt tjugondag Knut
var det dags för de anställdas barn att gå på julgransplundringar på mässarna.
Lillejul var en tillställning som avhölls före juluppehållet. På Lillejul hade subalternerna, de yngre officerarna, fria händer och de äldre fick då hårdhänt klart för
sig vilka misstag som de begått under det gångna året.

Lillejul i samlingshallen 1991. Jag tackar tomten som just gett mig ett engelskt
lexikon. Vid en förevisningsövning under prickskytteförsöken på Stormyran
skulle de utländska besökarna, bland andra engelsmän och amerikaner, agera
prickskyttar och ligga i snögrotta/eldställning. Jag ville därför att de skulle klä
sig varmt och sa då ”You must take the longkalsongs on”. Min ”svengelska”
noterades av någon alert subaltern och nästan ett år senare förärades jag
lexikonet på Lillejul. Själv glömmer jag nog aldrig, tack vare det, att långkalsonger på engelska heter long pants. T h Jan Vall då en av de unga spexande
subalternerna. Foto från Sollefteå bilddatabas.

Jan Wall

I 21 IF fick nyligen mycket bra reklam i TV genom Sebastian Samuelssons segrar vid säsongsupptakten och vid SM i Idre. Flera I 21 IF supportrar har efter det
hört av sig till mig och önskat få köpa mössan som våra åkare bar under tävlingarna. De vill visa att de är våra supportrar. Tyvärr har I 21 IF i dag, och ingen
annan heller, några mössor till försäljning.

Sebastian Samuelsson iförd mössan som supportrar ringt och velat köpa.
Sebastian vann dubbelt vid säsongsupptakten i Idre den14-15 november. Bilden är från de avgörande ståskotten i den nya grenen kortdistans. Han är vårt
stora hopp vid kommande Världscuper och mästerskap. Foto från I 21 IF.
I information december 2020 finns också att läsa:
Vårt styrelseprotokoll från 2020-11-03. Det fanns med i sekreterarens information redan förra månaden. Men jag tar med det här så att alla skall få möjlighet
att läsa det.
Lars Hägglunds juldikt. Lars avslutar sin juldikt med de hoppfulla orden: ”Håll
ut, ge inte tappt, det blir bättre, allt har ett slut, vi skall tro det”. Han avser då
pandemin. Som vanligt illustreras dikten med ett foto tagit av Lars Boström.
Några julbilder från förr. Under den rubriken har vi samlat foton från barnens
julfester på regementets mässar. Tyvärr saknar vi namn på många av dem som är
med på bilderna. Vi är tacksamma om ni mejlar mig hans.naucler@telia.com
namnen på de personer som ni känner igen

Under de senaste veckorna har två intressanta bidrag publicerats på hemsidan.
Det är David Lundins och Roland Thors artikel om Tjärnmyren Från kolarbygd
till skjutfält och Lars Erikssons Fem FN-bataljoner på Cypern, en gammelyxa
berättar. Jag har med god behållning läst båda artiklarna.
Kolla också Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbunds hemsida på
https://smkr.org/ där finns mycket av intresse att läsa för oss som är med i en
militär kamratförening.
Information december 2020 läggs ut både på föreningens hemsida och sänds ut
med post till våra medlemmar. Om du får utskicket med post efter julhelgen så
beror det på att vi valt att invänta resultatet av Riksdagens omröstning om Försvarsbeslutet 2020 den 15 december innan vi färdigställt månadens information.

God Jul och Gott Nytt År

Hans Nauclér
Ordförande

