
CHEFEN HAR ORDET 2015-11-06 
Regementskamrater! Tiden går. Vi är redan inne i november, även om det är svårt att tro med 
tanke på det milda vädret. Vår verksamhet är dock allt annat än ljummen. Vart jag än åker för 
att besöka er så möter jag engagerade medarbetare som är fullt sysselsatta.  
VI fortsätter att göra mycket saker, och - som jag sa i mitt förra brev - vi har inte bara mycket 
verksamhet, vi har också rätt verksamhet. Och det ska vi fortsätta med. 

Som vanligt kan jag inte redogöra för allt som skett sedan jag skrev mitt förra brev, men jag vill lyfta fram 
några områden som är särskilt intressanta just nu. 

Beredskapsövningen Arken som genomfördes den 22 oktober blev en framgång. Ett av huvudsyftena med 
övningen, förutom att pröva vår beredskap, var att vi skulle synas i samhället. Av den anledningen valde vi 

ett scenario som innebar att vi rullade 
med stridsfordon genom centrala Luleå, 
vilket också uppmärksammades av 
samtliga nyhetskanaler i regionen. Under 
genomförandet uppstod vissa friktioner 
och övningen gav oss nyttiga 
erfarenheter att ta med i fortsatt 
planering och utvecklingsarbete. 

Efterfrågad resurs 

Under övningen Arken deltog också 
Norrbottensbataljonen som snabbt var 

på plats och löste sin uppgift. Inom hemvärnet finns ett stort engagemang och vilja att vara med och göra 
skillnad. Det visar inte minst de 13 tillfällen under hösten när vi snabbt kunnat ställa upp och hjälpa polisen 
med eftersök, flera av dem dessutom långvariga, t ex i Gammelstad och i Gällivare. Hemvärnet är en 
efterfrågad resurs och jag vill passa på att tacka alla som ställer upp och bidrar när samhället behöver oss. 

Just nu är samhället mycket utsatt på grund av det stora antalet asylsökande som kommer till Sverige och 
Norrbotten. Försvarsmakten utökar därför stödet till Migrationsverket och från och med måndag 9 
november kommer personal från regementet att hjälpa till med deras stabs- och planeringsarbete. I nästa 
steg kommer även andra administrativa och logistikuppgifter att bli aktuella. Jag är medveten om att läget är 
ansträngt på många håll, men i en sådan här situation måste samhällets resurser samordnas och här har 
Försvarsmakten en viktig och naturlig roll. Regionala staben håller ihop planeringen i militärregionen och alla 
förband ska bidra. För I 19:s del handlar det om två stabsofficerare till att börja med och därefter upp till fem 
assistenter som det ser ut just nu. 

Full fart framåt 

Vi har kommit vidare i vårt samarbete med Finland. Den 16 november kommer ett finskt förband till Boden 
för att öva med pansarbataljonen och i början av december deltar vi i en övning i Finland. Samarbete med 
Finland och övriga nordiska länder är prioriterat av våra politiker och det gläder mig att vi på regementet 
kommit så långt i den frågan. 

Krigsförbandsövningen med pliktinkallad personal på närmar sig. På måndag den 16 november rycker ca 100 
soldater in på jägarbataljonen. Det finns ett stort intresse för övningen och bland andra försvarsminister 
Peter Hultqvist kommer på besök. Jag ser fram emot att möta deltagarna på plats i Arvidsjaur. 



Våren 2016 kommer att bli mycket intensiv. Boden står som värd för Markstridsskolans övning 
Markstridsdagarna i början av februari, då flera hundra representanter för Försvarsmakten och 
försvarsindustrin kommer att vara i Boden för övning, förevisningar och seminarier. Samtidigt startar övning 
Vintersol som är en förberedelse för storövningen Cold Response 16, CR16, där två multinationella brigader 
möts i en dubbelsidig tillämpad övning. Tredje brigadstaben med brigadchefen i spetsen kommer liksom 
2014 att leda den ena brigaden och jag får förmånen att vara övningsledare för ca 2 500 personer i de 
svenska förbanden. CR16 genomförs i norska Tröndelag, som gränsar till Jämtland under veckorna 8-10. 

Planerar för Mali 

Även om försvarsbeslutet innebär ökat fokus på nationellt försvar är vi fortfarande engagerade 
internationellt. Det är snart dags för regementets bidrag till Afghanistan, FS 30 att åka ner. Utbildningen är 
avslutad och jag önskar kontingentschefen Jarmo Koski och hans medarbetare lycka till med uppdraget! 
Samtidigt är det dags att på allvar påbörja förberedelserna för Mali 06 och Mali 07 som regementet ansvarar 
för. Jägarbataljonen kommer under ledning av bataljonschefen Teddy Larsson att sätta upp Mali 06 som ska 
vara operativa andra halvåret 2017. De blir avlösta av bataljonchefen Anders Landewall och hans styrka från 
Pansarbataljonen. Tredje brigadstaben stödjer utbildningen och båda insatserna med personal. 

Jag tror på konceptet att vi hjälps åt och stöttar varandra. Det kommer också att bli ännu mer nödvändigt 
framöver, med många uppdrag att lösa samtidigt som vi ska få grundutbildningen i det nya systemet att 
fungera på ett bra sätt. För att kunna lösa alla dessa viktiga uppgifter måste vi utveckla vårt arbetssätt – 
samordning blir ett nyckelord! 

Bra resultat 

I veckan har jag varit på turné och träffat våra skolelever i Halmstad, Skövde, Enköping och Stockholm. Det är 
viktigt att vi håller kontakt och det är glädjande att I 19-eleverna håller fanan högt och presterar bra resultat. 
Sedan besökte jag Västerbottensbataljonens 
krigsförbandsövning där även jägarbataljonen 
deltog med delar. Alltid lika kul att få träffa er i 
fält.  

Nu går vi mot helg och jag hoppas att ni som är 
lediga tar vara på möjligheten att vila och göra 
något som ger energi. Ni gör ett mycket bra jobb 
och jag är stolt över att vara chef för ett 
regemente som är så efterfrågat.  

Vi levererar alltid ett bra resultat och, oavsett om 
det handlar om så kallad kärnverksamhet eller de 
viktiga stödfunktionerna, så lever vi upp till vårt 
ordspråk ”De hafva aldrig wikit eller för sin egen 
dehl tappadt”. 

Ta hand om er! 

Överste Mikael Frisell 
Regementschef 

Jägarbataljonens elever i Halmstad 


