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Nu ser vi fram mot en varm och skön sommar efter en intensiv vårsäsong.

Studiecirkeln som arbetar med Kamratföreningens arkiv och i de två studiecirk-
larna som jobbar med Västernorrlands regemente var arbetet nog mer krävande 
än vad man kunnnat förvänta sig. Vi har dock ingen bestämd tidsram när 
arbetena ska vara slutförda. Det visade sig att vårt arkiv var väldigt omfattande 
och det är en grannlaga uppgift att ta ut det som ska bevaras för eftervärlden. 
Samma sak med projektet att ta fram och dokumentera civilanställda på gamla I 
28. Ett projekt som  har bjudit på många intressanta överraskningar. 
Vem visste att Torplinjevägen i sig är värd en egen mässa? Gamla kartor och 
handlingar visar på en tidigare bebyggelse mer omfattande än man kan före-
ställa sig. Regementets minnesstenar finns spridda i vår västra och nordliga 
landsända. Under försommaren kommer stenarna i Valsjöbyn och Gäddede att 
snyggas till. Intressanta fakta har kommit i dagen, inte minst angående stenen i 
Valsjöbyn där två värnpliktiga omkom i en minolycka sommaren 1944.

På det som var I 21 motorplan rullar inte längre några BV 206, stridsfordon 90 eller pbv 
401 men det saknas för den skull inte fordon där. Nu är det civila bilar som tagit över på 
planen framför Sahléns och Mekonomens lokaler. Foto S-O Braf. 



Kamratföreningen har engagerat sig i kampen att öppna Tjärnmyrans skjutfält. 
En delegation från Sollefteå kommun med kommunalrådet i spetsen har träffat 
försvarsministern i ärendet och det är inte osannolikt att en grupp från försvars-
departementet kommer hit upp för att på plats bilda sig en egen uppfattning.

En annan ”kamp” som engagerar är att åter öppna BB och akutkirurgin mm på 
Sollefteå sjukhus. Flera medlemmar i kamratföreningen har deltagit/deltar i 
ockupationen som rönt stort intresse, inte bara i Sverige utan i hela Europa.

Jag önskar så alla en angenäm sommar och många lediga dagar i solen, 
bärbuskarna, landet, hängmattan eller där man trivs bäst.
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Utsikt i maj 2017 mot rälsmålbana på  I 21 f d skjutfält i Tjärnmyren. Under Skölingsklippen 
ses rälsmålsbanans blindering. Förutom den finns det på fältet kvar utbyggda eld- och strids-
ställningar, skjutvallar, intakta värn för radiostyrda mål, utbyggda motståndsnästen i betong, 
hangranatsbana, strid i ort anläggning och moderna servicebyggnader med expeditions-
lokaler, kompanimatsal, verkstad och förråd. I anslutning till skjutfältet finns också en i bruk 
varande skjutbana. Foto S-O Braf. 


