
Vice ordförande har ordet oktober 2020 

Ett glädjande besked från Regeringen den 12 oktober 

Regeringen kommer i den kommande propositionen ”Totalförsvaret” 2021 – 2025” 

att föreslå förstärkningar av Försvarsmaktens grundorganisation. Västernorrlands 

regemente (I 21) i Sollefteå med ett utbildningsdetachement i Östersund återinrät-

tas. Beslutet vilar på en överenskommelse mellan regeringen samt C och L. 

Västernorrlands regemente I 21 återetableras senast 2022 för att nå full kapacitet 

under perioden 2026 – 2030. Utbildningskapaciteten bör vara 200 - 250 inryckande 

värnpliktiga årligen. 

Regementet ska utbilda två lokalförsvarsskyttebataljoner. Ett utbildningsdetache-

ment ur I 21, benämnt Jämtlands fältjägarkår
1
, förläggs till Östersund. 

 

 

I 21.s kamratförening beslöt i februari 2017 att inrätta en arbetsgrupp för att bedri-

va information och ge kunskap om de fina möjligheter som finns i Sollefteå för en 

återetablering av I 21 som utbildningsplats av värnpliktiga inför Försvarsbered-

ningens förslag 2019. Gruppen bildades den 28 februari. Kerstin Svensson, Bill 

                                                           
1
 Bataljons styrka. 

Tjärnmyrens skjutfält står och väntar på att tas i bruk igen. Foto från I 21 Kamrat-

förenings arkiv. 



Tåqvist, Hans Nauclér, Bertil Mattsson, John Åberg och undertecknad ingick i 

gruppen. Vi beslöt att också inbjuda Lena Asplund som då satt i försvarsutskottet.  

Den 6 mars träffades gruppen i kommunhuset med John Åberg som värd. På mötet 

var också Jonny Dahlgren från Tidningen Ångermanland inbjuden. Vi berättade om 

vad vi hade att erbjuda. En av oss sa: ”Det känns som att vi har världens möjlighet. 

Vi har bra utbildningsplatser och kan använda en stor del av befintliga anordningar. 

Det gör det hela ekonomiskt försvarbart”.  

Militären snart tillbaka blev rubriken på Jonny Dahlgrens artikel. Rubriksättaren 

hade samma tro som oss. Idag har vi sett resultatet av allt arbete som lagts ned. 

Kamratföreningen riktar ett stort tack och grattis till Sollefteå kommunen, de 

politiska partier-na, föreningar och alla enskilda som deltagit i denna kamp. 

 

Våra studiecirklar 

Studiecirkel Civilanställda på I 28 har återupptagit arbetet med att identifiera de 

första civilanställda på Sollefteå läger, och efter flytten till de nya kasernerna fram 

till 1928 då vi blev I 21. I dag har vi ca 190 personer identifierad. Syftet är att vi 

skall publicera vårt arbete på kamratförenings hemsida med personuppgifter, 

anställningstider mm, samt även fotografier med de anställda. 

Studiecirkeln Register, arkiv och data har också återstartat i höst. 

Studiecirkeln om människor och bosättningar på Tjärnmyren och i Östra Spann-

sjön är klar med sitt arbete. De första av deras artiklar finns nu publicerade här på 

hemsidan.  

Hösten känns mycket ljusare idag. Håll ut och håll avstånd 
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Vice ordförande 


