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Vi går ett nytt spännande år till mötes. Ovissheten känns stor, vad händer ute i 
världen? Vad händer i försvarsfrågan? En upprustning diskuteras men i vilka former 
och vad det får kosta är skrivet i stjärnorna.

Kamratföreningen kommer kanske att få delvis nya viktiga uppgifter. Många sitter på 
erfarenheter som kan komma till nytta. Det gäller därför att vi fortsätter med vårt 
konstruktiva arbete om än i något lugnare takt. Tidigare års intensiva arbete med 
böckerna kommer att ersättas av andra intressanta och angelägna projekt.

Vid vår första sammankomst efter nyår bildades fyra studiecirklar med olika 
inriktningar. 

Här redovisas bara översiktligt vad de ska syssla med:

en studiecirkel skall ta fram, bevara och arkivera handlingar, bilder och 
litteratur.

en annan studiecirkel skall forska om människor, bosättningar och händelser 
längs Torplinjen och i Tjärnmyranområdet.

en tredje studiecirkel skall forska om de civilanställda från tiden efter inflytt- 
ningen i kasernerna 1911 och framåt.

Torplinjevägen sedd från ammunitionsförrådet vid vägskälet väster Gnuns skjutbana den 3 augusti
2010. Foto S-O Braf.



slutligen skall en fjärde studiecirkel göra en presentation till hemsidan av rege-
mentets minnesstenar och Enar Olssons1 dagboksanteckningar från hans tid 
i Svenska Frivilligkåren i Finland 1939-40.

Alla de fyra studiecirklarna skall redovisa sina arbeten skriftligt och redovisningarna 
kommer att läggas ut på vår hemsida.
Har ni bilder,eller annat underlag är vi givetvis tacksamma för att få ta del av detta.

Kamratföreningen kommer under våren även att genomföra datakurser, besök på 
intressanta platser, träffar på Solgården, kamratlunch på Hallsta och inte minst att 
träffas var fjortonde dag. 

Program för våren finns här på hemsidan. Välkomna att ta del i våra aktiviteter.

Hans Nauclér
Ordförande

1 Enar Olsson anställdes som furir på A 4 1940. Han kom till I 21 från Härnösand, 1974 när I 21 
blev försvarsområdesregemente och Fo 23 i Härnösand avvecklades. Under sin tid på i 21 var 
han chef för regementets transportpluton.


