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Så här har vi vant oss att se vår kunnige kassör Sören Nilsson, stående vid en 

pulpet, knappande på en dator och pedagogiskt förklarande siffror. Foto Nils 

Berglund. 

 

Rapport från årsmötet den 26 mars 2020 

Västernorrlands regementes kamratförening avhöll sitt årsmöte traditionsenligt i 

FCO-salen på Hullsta Gård. Drygt trettio personer kom till det väl förberedda mötet 

som genomfördes på en halvtimme. 

 

 

Kan man förbereda och leda årsmöten bättre än vad de här två herrarna gör. Fr 

v sekreterare Lars Boström och ordförande Hans Nauclér. Foto Nils Berglund. 

 



2 

 

Rutinerade vice ordförande Sten Lönn har ordet. Foto Nils Berglund. 

 Västernorrlands Regementes Kamratförening hade till årsmötet bjudit in överste 

Jan Mörtberg att kort berätta om Grundläggande försvarsförmåga och dess 

betydelse för Västernorrland. 

Han betonade vikten av Sveriges säkerhetspolitik, som ska vara oberoende och 

självständig men i samverkan med andra länder och organisationer som FN, EU, 

NATO, bilaterala relationer med USA m.fl. Även det Nordiska samarbete särskilt 

med Finland står högt på agendan med tanke på närheten till och därmed hotet från 

Ryssland, vilket styr vårt behov av en rejäl upprustning av Sveriges försvar.  

I världen sker ständigt pågående förändringar som påverkar oss indirekt, det finns 

alltså ett hot väst  -  öst men även nord – syd, vilket gör att vår krigsorganisation 

bör förstärkas rejält. Några orsaker är, enligt överste Mörtberg, kärnvapenan-

vändning, cyberattacker, inbördeskrig, fallande stater, statslösa regioner, migration 

folkvandring, terrorism, gränsöverskridande, kriminalitet m.m.  

Det finns krafter som vill upplösa EU. Vad händer då? Internationell anarki – 

stormakterna bestämmer? För att avvärja hot och uppnå fred återkommer Mörtberg 

ofta till orden: Internationell ordning, Gemenskap, Samverkan, Solidaritet  

Överste Mörtberg ger inga löften men konstaterar att 6 försvarsområden är 

tillrådligt för att det ska vara möjligt att möta   väpnade hot som direkt kan beröra 

Sverige vid en kris ur nuvarande omvärldsläge. Dessa militärstrategiska områden 

är Mälarområdet, västra Götaland, södra Sverige, Norrland, Gotland och 

mellansverige där vårt område ingår.  Gotland är ett område där det satsats 
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miljarder. När det gäller ”nyetablering” av försvar bör man titta på områden som 

inte kräver miljardsatsningar men som ändå uppfyller kraven på ett bra försvar 

med grundläggande försvarsförmåga. 

Om detta och mer därtill talade överste Jan Mörtberg i en dryg timme. Det var 

mycket intresseväckande och informativt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föredragshållaren Jan Mörtberg t v avtackas av Hans Nauclér för sitt intres-

santa föredrag med Lars Holmer och Paul Lundins bok Sollefteå då och nu.  

Jan var uppskattad utbildningsledare och tjänsteförrättande chef för hemmava-

rande del ur Ångermanlandsbrigaden under BA 11 insats i Bosnien 1998-99. 

Han är ledamot i Kungliga Krigsvetenskapsakademien och medlem i Väster-

norrlands regementes kamratförening och dess Stockholmsavdelning.  

Jan befordrades tillöverste år 2000.   

Efter sin tjänstgöring i Sollefteå har han bland annat hunnit med att tjänstgöra 

vid Försvarsdepartementet och Försvarshögskolan samt vara chef för Norrbot-

tens Regemente (I 19) och garnisonschef i Boden och Arvidsjaur. Jan Mörtberg 

gick i pension 2016. Foto Nils Berglund. 
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Kerstin Svensson 

 

Webmaster Mikael Johansson t v tackas av Hans Nauclér med en tavla av Lars 

Holme för ett utmärkt arbete med vår hemsida. Foto Nils Berglund. 

Gruppbild från årsmötet 2020-02-26. Foto Nils Berglund. 


