
Regementskamrater! 
 
Igår uppmärksammades att Sverige haft fred i exakt 200 år. Något som är värt en 
stunds reflektion, särskilt om man som vi är en del av att landet skall kunna fortsätta 
leva i fred. Idag är vårt uppdrag kanske ännu viktigare än på länge med hänsyn till vad 
som händer i vår omvärld.  
 
Denna vecka har de flesta kommit tillbaka från semestrar efter en sommar som varit 

fantastisk vädermässigt. För de flesta har det handlat om att komma igång och rosta av minnet från 
det läge som var före semestern. Själv har jag fått bra uppdateringar av staber och chefer om vad 
som hänt under sommaren.  
 
Förtjänstfulla insatser  
Tack alla som gått VB under sommaren. Jag kan konstatera att det har hänt en hel del och att de 
rutiner som vi övat in fungerat alldeles utmärkt både vid regementet och inom militärregionen.  
Våra förband har under sommaren förtjänstfullt hjälpt till vid eftersök, skogsbränder och hanterat 
behov av stöd vid ammunitionsröjningar. Stor tacksamhet och beröm har framförts från både polis 
och räddningsledare runt om i Norrland.  
 
Det fungerade även mycket bra att höja stabsberedskapen förra veckan, med anledning av den 
omfattande branden i Västmanland. Då visade alla från MR stab till mina direkt underställda chefer 
och nästa chefsnivå, DUC och DUC-DUC, att vi "lutat oss framåt" och visat att vi varit beredda att 
agera om det krävts. Ännu är inte arbetet i Västmanland avslutat och vi har en beredduppgift att 
stödja från den 25 augusti. Vi får se om den uppgiften utöses. Om det blir aktuellt berör den i första 
hand hemvärnet. Från Norrbotten har hittills framför allt helikopter och  
F 21 R3-pluton (R3 är räddning, röjning och reparation) satts in som stöd till räddningsledningen.  
 
Afghanistan och Mali 
Internationellt har arbetet med avveckling av materiel i Afghanistan fortsatt och arbetet går enligt 
plan. Från oktober är all svensk infrastruktur avvecklad i Afghanistan och kvar finns en mindre 
kontingentsledning och support samt det mentorteam som chefen Fältjägargruppen leder.  
 
I Mali håller vårt utbildningsteam på att avsluta grundutbildningen av den bataljon som de tränat och 
för dem återstår nu att bädda för nästa team ur jägarbataljonen som roterar under september. Jag 
träffade som hastigast kapten Ola Karlsson som var hemma på ledighet och han var mycket nöjd med 
det jobb som utförts och det resultat som teamet uppnått. Jag återkommer till våra insatser i Afrika 
under hösten.  
 
Med beröm godkänt 
I Boden och Kiruna har GMU-omgång 3 fortsatt under sommaren. Militärhögskolan i Halmstad följde 
i början av veckan upp verksamheten i Kiruna och gav Lapplandsjägargruppen med beröm godkänt. 
Denna vecka har GMU i Boden varit ute på Kusträsk och om några veckor genomförs "aldrig ge upp", 
GMU-rekryternas slutövning.  
 
De officersaspiranter som vi haft hos oss under sju månader, först under GMU och sedan 
förberedande officerskurs avslutade sin utbildning förra veckan. Jag kan konstatera att vi har ett väl 
fungerande Livkompani i Boden och alla ni som tjänstgjort där under våren och sommaren kan vara 
mycket nöjda med ert arbete.  
 
 
 
 
 



 
Håll Sverige rent 
I Arvidsjaur har den grundläggande jägarutbildningen startat och 
bergsplutonen har inlett årets arbete med städning efter 
Herkules-olyckan.  
 
Parallellt stödjer vi genom jägarbataljonen ett projekt i 
Kebnekaiseområdet som drivs av Försvarsmaktens 
miljöavdelning i samarbete med den civila organisationen "Håll 
Sverige rent". Läs gärna mer om det på Emilia, eller på 
Försvarsmaktens webbplats. Jägarbataljonen har också inlett 
hösten med en särskild övning befäl, SÖB. 

Foto: Arméns jägarbataljon 
 
Skarpa skyttar 
Förra helgen genomfördes AK-4 SM och rikshemvärnschefens pistoltävling. Resultaten var mer än 
godkänt av alla lag och individuellt från alla utbildningsgrupper. Vi har skrivit om Ak-4 SM i ett 
reportage på Emilia. Vi kan vara riktigt stolta över de fina skyttar vi har vid regementet i våra 
krigsförband. Stort grattis till alla pristagare och andra fina resultat.  
 
Övningsverksamheten igång 
Närmast följer jag upp 11:e gränsjägarbataljons krigsförbandsövning, KFÖ i Lomben. Övningen som är 
en så kallad befattnings-KFÖ gästas av soldater och officerare från Sodankylä samt av 
rikshemvärnschefen. Nästa vecka kommer jag att följa upp en hel del verksamhet i Boden och 
Arvidsjaur och avsluta med att besöka 15:e Ångermanlandshemvärnsbataljon som då genomför sin 
KFÖ.  
 
Ledningen tillsammans med mek och jägarbataljonscheferna kommer också att inleda arbetet med 
att överse I 19 långsiktiga planering utifrån de tendenser som vi nu kan se efter vårens underlag från 
försvarsberedning och inriktning från ÖB, bland annat kring arméns utveckling.  
 
Be Careful Out There 
 
Olof Granander 


