
Från vision till verklighet 

 

Kamratföreningens styrelse utsåg i februari 2017, Hans och undertecknad att bilda en arbetsgrupp 
med mål att påverka försvarsberedningen, att Sollefteå har utomordentliga möjligheter att ge plats 
för ett nytt utbildningsförband. 

 

Arbetsgruppen bestod förutom oss 
två av Kerstin Svensson, Bertil 
Mattsson Bill Tåqvist och Lena 
Asplund 

Gruppen träffade John Åberg från 
kommunens politiska ledning den 
6 mars. Resultatet blev att 
kommunen inrättade en 
arbetsgrupp under ledning av 
Hans Pahlin. En genomarbetad 
strategi utarbetades. Information 
framtogs. Sakkunniga knöts upp 
med uppdrag att förse 
beslutsfattare med korrekt 
information. 

Som ni vet gav arbetet resultat 

Ett glädjande besked från Regeringen idag (12 oktober 2020) 

Regeringen kommer i den kommande propositionen ”Totalförsvaret” 2021 – 2025” att föreslå 
förstärkningar av Försvarsmaktens grundorganisation. Västernorrlands regemente (I 21) i 
Sollefteå med utbildningsdetachement i Östersund återinrättas 

Återetableringen av I21, som invigdes söndagen den 16/januari 2022 av Prins Carl  Philip,” På 
hans Majestät konungens uppdrag förklarar jag härmed Västernorrlands regemente med 
Jämtlands fältjägarkår, I 21 återupprättat”. Försvarsministern Peter Hultqvist och Öb Micael 
Bydén medverkade med tal. 



Invigningen började med avlämning till C I21, överste Jonas 
Karlsson, major Hans Palin lämnade av Västernorrlandsgruppens 
fanvakt vilken förde både I 21 och I 5 fanor  

C I 21 Jonas Karlsson erinrade i sitt tal om den långa historia som 
förbandet har. Nu är Västernorrlands regemente på plats och de 
värnpliktiga är lokalt rekryterade. Han tackade Hemvärnet och I 19 
för bistånd i samband med återinvigningen. Han avslutade med 
regementets valspråk: För ditt Land din Hembygd Ditt Regemente. 

 

2022 var ett gott år. 

På årsmötet 2022 valdes Per Kjelltoft till ny sekreterare.  Jens 
Forsberg och Erik Löfgren, valdes till ledamöter i Kamratförenings 
styrelse. Alla anställda av I 21. Vi har också fått tillgång till arkivlokalen i B-kaserns källare. 

Den 7 april kl. 15.00 höll kamratföreningen åter sitt styrelsemöte på I 21 i 
regementsstabskasernen, (B-kasernen) efter mer än 22 års frånvaro. 

Den 18 augusti träffade Hans, Per och jag på regementschefen överste Jonas Karlsson tjänsterum 
för att träffa ”Överenskommelse mellan Västernorrlands regementes kamratförening och 
Västernorrlands regemente för perioden 2022-2024.” Avtalet reglerar det ömsesidiga stödet 
mellan parterna i enlighet med bestämmelserna i gällande verksamhetsuppdrag. Syftet är att 
biträda Västernorrlands regemente för att skapa en god förbandsanda, sammanhållning och 
kontinuitet, samt anhörig- och veteranstöd. Avtalet är upprättat av vår förre och långvarige 
sekreterare Lars Boström. 

Jag fick en påtaglig déjù känsla när jag kom in överste Karlssons tjänsterum som är belägen i fd. 
adjutantsrummet på bottenvåningen i B-kasernen. Samma rum som blev Statsanställdas förbunds 
avd. 2132 första avdelningsexpedition med mig som ordförande. En flashback efter 40 års 
frånvaro. 

Nu ser jag framåt mot nästa mål som är att vi skall bli en brigadutbildnings-plattform. 

 

Sten Lönn 

 

Vice ordförande   

I 21 kamratförening 

 

 

 


