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Västernorrlands regementes kamratförenings förre
ordförande Bo ”Botta” Eriksson har den 8 november
avlidit i en ålder av 88 år. Våra tankar går till
”Bottas” anhöriga.

Kamratföreningen har under året bedrivet ett om-
fattande arbete i fyra studiecirklar med det övergri-
pande syftet att till eftervärlden bevara kunskaper
om regementet och dess kamratförening. 

En studiecirkel ledd av Lars Boström har arbetat
med vårt arkiv och registrerat de handlingar och
bilder som skall bevaras för eftervärlden. Planer
finns på att i nästa steg, då studiecirkeln är klar med
sitt arbete, digitalisera hela arkivet.

I Sten Lönns studiecirkel som forskat om civilan-
ställda vid regementet från inflyttningen i kaser-
nerna 1911 och under I 28 perioden har många intressanta uppgifter kommit 
fram. 140 personer som på den tiden arbetade vid förbandet har identifierats. Tre
familjer som då var i verksamhet vid I 28 och vars ättlingar finns kvar i Sollefteå
än i dag är familjerna Söderkvist, Omberg och Borg.

Ted Olows har lett en studiecirkel som forskat om människor och bosättningar i 
Torplinjen. Ett arbete som fått deltagarna att fördjupa sig i gamla handlingar, 
bilder och kartor. Bosättningarna i Torplinjen skedde omkring 1870. Den 27 
november berättar Ted Olows på Solgården om studiecirkelns arbete.

Regementets minnesstenar och händelser bakom dessa har varit ämnet för en 
studiecirkel som Eilert Norlin varit ledare för. Resultatet av deras arbete finns 
redovisat i en artikel i vänsterspalten här på hemsidan.  Artikeln är skriven av 
David Lundin och Eilert Norlin. Studiecirkeln arbetar nu med att till hemsidan 
sammanställa en exposé över Chefer för Västernorrlands regementes och dess 
föregångare, Sollefteå Armégarnison och Ångermanlandsbrigaden. 

Under sommaren har medlemmar ur kamratföreningen besökt Valsjöbyn och 
Gäddede för uppsnyggning av minnesstenarna. 
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Åtta träffar har genomförts på Solgården där föreningens medlemmar och in-
bjudna föreläsare medverkat. Ämnena har varit vitt skilda från hundar, arbets-
stugor till Lasse Ring. I träffarna har i regel ett 30-tal personer deltagit.

Fyra datakurser har genomförts med stor professionalitet och de förvärvade 
kunskaperna kommer att vara till stor nytta för föreningen i framtiden. Studie-
cirkelledare har varit Roland Thors och Rolf Könberg. Det är få föreningar 
förunnat att ha så datakunniga medlemmar som dem i sina led.

Kamratluncher med inbjudna föreläsare har ägt rum på Hotell Hallstaberget vid 
två tillfällen. I mars föreläste Thomas Tejle om kulturen i Sollefteå och i  okto-
ber berättade Hans Pahlin om Försvarsmaktsövning Aurora 17 och Ångerman-
lands hemvärnsbataljon.

I augusti fick vi ett uppskattat besök av A 4 Kamratförening med ömsesidigt 
utbyte av erfarenheter. Mötesplats var Hotell Hallstaberget.

Den 9 december är det  traditionsenlig säsongavslutning, hos Olle i Berghem, 
med underhållning av suveräne Kent Sundberg. Sedan återstår bara en träff på 
Solgården den 18 december innan vi kan övergå till julfirandet. 

Allt detta visar att kamratföreningen förenar och skapar gemenskap. Detta ska vi
ta fasta på och vara stolt över, glada och tacksamma för att vi har en kamrat-
förening som bedriver en meningsfull verksamhet. Stort tack till er alla och en 
riktigt God Jul! 

Hans Nauclér 
Ordförande


