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En sommarhälsning från  
regementsledningen!

Ing 3 kamratförening - Norrlandsingenjören
Sommaren och semesterperioden närmar sig och med den kamratföreningens deltagande i minnesceremoni i Palovaara  
torsdagen den 3 juli, rita gärna in detta datum i kalendern. I år har vädret hittills inte imponerat så mycket annat än med 
sin variation, men det finns ju fortfarande gott om tid för en uppryckning på högtrycksfronten. I väntan på detta läser man 
förstås Polarpionjären, vars sommarnummer beräknas anlända till brevlådan lagom till midsommar.

Medlemskap i Ing 3 kamratförening kan den som visar intresse för kamratföreningens uppgift och ändamål erhålla. Som 
medlem kan du delta i kamratföreningens aktiviteter och får tidskriften Polarpionjären med Sveaingenjören med information 
och läsning om kamratföreningens verksamhet och annat intressant. Medlemskap fås genom att medlemsavgiften om 100 kr 
för ett år sätts in på plusgiro 161757-0. Glöm inte ange namn och adress.

På detta sätt vill styrelsen önska er alla en riktigt trevlig sommar!   Väl mött vid kommande aktiviteter 
          Ben Påhlsson, ordförande

S 3 kamratförening
Snabbt har vintern bytts till sommar, ledighet och kanske mera tid för släkt, vänner och familj. Föreningens aktiviteter har under 
året varit av ”standardkaraktär” där naturligtvis nyttjandet av Pålkem och Vassijaure har sin högsäsong under vinterhalvåret. 
Glädjande att ni medlemmar uppskattar det. Välkomna åter under kommande år.  

Förhoppningsvis har många av er noterat föreningens nya hemsida med ny och kontinuerlig uppdatering. Besök den på adressen 
www.s3kamrat.com  Du som inte är medlem i föreningen är välkommen med ansökan. 

Kamratföreningens egen tidning PARABOLEN får du i din hand minst två gånger per år. Äldre nummer kan du läsa på vår hemsida. 
Intressant och roande läsning för den intresserade. Under året kommer arbetet med del två av S3 historieverk att slutföras och 
därefter tryckas och säljas. 

En kombinerad minnesbok men samtidigt en komplettering till S3 historieverk från 1992. Del två sträcker sig från 1992 till 2005 
men omfattar även S3 krigsförband. Redan nu kan du ta del av Signaltruppernas historieverk från 2012 som ger en mycket bred 
bild av truppslagets bakgrund, verksamhet, krigsförband och materiel. Du kan enkelt köpa boken via S3 kamratförening för 150:- 
alt 200:- beroende på om du är medlem eller ej. Skicka ett mail till sekreteraren Göran Landewall. Adresser hittar du på hemsidan.

         Med tillönskan om en skön och vilsam sommar  
         Ulf Nordlander, ordförande

Föreningen P 5
Medlemmar, Föreningen P5 har nyligen genomfört ett deltagande under nationaldagen den 6 juni där vi visade upp oss på två  
ställen samtidigt. I Boden där kring tio fordon körde till och från Försvarsmuseet och vid Gumboda hed där vi hade två fordon.

Vi har dessutom fyra fordon under hela sommarperioden utställda vid järnvägsmuseet i Karlsvik, Luleå. Passa på att göra ett besök 
där om ni passerar.

En större flyttning av reservdelar, verktyg och mycket annat har just genomförts med gott resultat. Våra tisdagskvällar fortsätter 
och trenden med att våra anställda soldater kommer och hjälper till är väldigt positivt. Hemsidan www.foreningenp5.com  
kommer fortsättningsvis att uppdateras och vi finns numera även som en grupp på Facebook där dessa används som  
informationsportal för vår verksamhet.

En skön och trivsam sommar önskas alla våra medlemmar    Anders Möller 
          Ordförande Föreningen P5



 
Tiden rusar och det 
är dags för er alla att 
åter få en uppdate-
ring om hur läget vid 
vårt regemente är. 

Inledningsvis kan 
jag inte låta bli 
att först kommen-
tera vårens intensiva 
försvarsdebatt och 
utvecklingen i östra 
Europa, framförallt i 
Ukraina. Än en gång 
kan vi konstatera att 
förändringar sker 
snabbt. Även om 

tecknen finns och har funnits under lång tid så är det alltid enklast 
när man försöker förutse framtiden att utgå från vad som är känt 
och vad som är sannolikt. Att våga låta det otänkbara eller oför-
utsägbara vägleda kräver både mod och statsmannaskap. Idag 
är det lätt att beskriva en hotbild mot Sverige genom att återkalla 
delar av argumentationen från efterkrigstiden. Problemet är att 
världen inte är så enkel, varken idag och i morgon.

Framtiden i en globaliserad värld innehåller så många fler och 
alternativa hot mot Sveriges säkerhet vilket också den parlamen-
tariska Försvarsberedningen pekar på i sin rapport, ”Starkare 
försvar för en osäker tid” som presenterades den 15 maj. Rappor-
ten beskriver väl utveckling och trender men det saknas ännu ett 
tydligt politiskt ställningstagande om hur Sverige bör utforma vår 
egen nationell säkerhetsstrategi anpassat för morgondagen. Hur 
och tillsammans med vem/vilka vi ska forma vår säkerhetsstrategi, 
är ett exempel på vad som måste diskuteras. 

Försvarsberedningens rapport kan jag ändå varmt rekom-
mendera som sommarläsning, inte minst de sidor som beskriver 
just arméstridskrafternas utveckling och personalförsörjning. 
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att beredningen föreslår 
en hel del åtgärder som pekar i den riktning som vi inom Norrbot-
tens regemente och inom armén diskuterat och argumenterat 
för när vi haft politiker, chefer ur försvarsmaktsledningen med 
flera på besök. Det handlar dels om arméns utveckling mot, eller 
rättare sagt tillbaka till, att utveckla brigader med förmåga att 
genomföra anfall. Vidare finns många positiva skrivningar om hur 
personalförsörjnings- och utbildningssystemet bör utvecklas och 
stärkas, också det i linje med hur vi driver frågorna lokalt. Även de 
delar av rapporten som redogör för hemvärnets utveckling visar 
på en medvetenhet och en önskan om fortsatt utveckling från 
politiskt håll. Märkligt är dock att rapporten knappt med ett ord 
berör utvecklingen i Arktis och Barents och de krav det ställer på 
försvarets förmåga. Som min företrädare överste Mörtberg alltid 
sa, ”kampen går vidare”.

Observera att rapporten är beredningens förslag. Många frågor 
följer av vad man läser och det skall bli intressant att följa den 
fortsatta utvecklingen, bland annat vilka planeringsanvisningar 
Försvarsmakten nu kommer att få från Regeringen.   

Vid sidan av debatten i media har våren 2014 varit bra för 
regementet. Fokus inledningsvis var att genomföra övningen Cold 
Response i Nordnorge. Efter övningen kunde jag sammanfatta 
resultatet med ett ord - succé. Regementets överste Lars Karlsson 
fick inleda sin brigadchefstid med att föra befäl över en multina-

Kamrat- och veteranföreningen Blå dragoner
Vid årsmötet beslöts med bred majoritet att byta namn till Kamrat- och veteranföreningen Blå dragoner. Styrelsen har nu i uppdrag 
att arbeta med att utveckla föreningen. I Arvidsjaur närmar sig sommaren med stormsteg, en tid för återhämtning och rekreation. 
Övning Cold Response 2014 i Nordnorge har tagit mycket kraft, energi och tid. 

Arméns jägarbataljon löste sina uppgifter på ett mycket tillfredsställande sätt, vilket gör oss inom föreningen mycket stolta. För-
bandet förfogar över mycket kompetent och duglig personal, vilket inte minst bevisades när det kom ett larm om en lavinolycka vid 
Riksgränsen i övningens slutfas, varpå polisen begärde stöd från jägarbataljonen. Lyckligtvis blev ingen allvarligt skadad i lavino-
lyckan. 
Kamrat- och Veteranföreningen har varit engagerade i dels avtackandet av föreningens tidigare ordförande och bataljonschef 
Urban Edlund, och dels Veterandagen som högtidlighölls vid en ceremoni i juni.  Vi välkomnar överstelöjtnant Teddy Larsson som 
chef Arméns Jägarbataljon och önskar honom lycka till i sin nya befattning.  

Norrbottens regementes kamratförening
Välkommen sköna sommar. Årsmötet är genomfört och flera evenemang har vi redan hunnit med. Vår förening har bl.a. till syfte 
att stärka kamratskapet och samhörigheten mellan före detta och i tjänst varande personal. Vi vill ha flera medlemmar till vår 
förening, gärna yngre anställda, det vill säga även anställda soldater. Alla som godtar vårt syfte och mål kan bli medlem. Med-
lemsavgiften är för närvarande endast 200 kr för ständigt medlemskap. Avgiften kan insättas på plusgiro: 618 90-0, ange namn o 
adress. Medlemmar, glöm inte att anmäla ändrad adress.

Då vår tidning kommer ut som webbtidning vill jag gärna ha medlemmars mailadress, om du inte redan finns i vårt mailregister. 
Du kan också beställa boken ”I 19 100 år i Boden”, som kamratföreningen varit delaktig i framtagningen av. Beställningen kan 
Du skicka till mig. Boken kostar 250 kr + porto. Vi har en hemsida;   www.bjornerback.com/lars/i19kamratforening/medlem.html  
Krånglig adress men lägg in den i ”Mina favoriter”. Vår nästa webbtidning kommer kring midsommar. Den 19 september samlas vi 
till ”Kamratföreningens dag”, i Notviken.
     Från ett sommarvarmt Norrbotten önskar vi alla läsare en trevlig sommar!
     Erling Molin, ordförande

Regementskamrater!
tionell brigad med stöd av delar av brigadstaben. 192:a mekanise-
rade bataljonen med delar av 191:a, 193:e jägarbataljonen, tredje 
stridsvagnskompaniet, tungtransportplutonen och ett hemvärnsin-
satskompani deltog i övningen som gav alla en mycket bra erfaren-
het och bra träning. Övningen är väldokumenterad av våra informa-
törer på vår hemsida. Cold Response blev också en succé då vi kunde 
visa såväl ÖB som vår försvarsminister med flera hur bra vi är, hur 
vi övar och hur man kan utveckla vårt samarbete över gränserna i 
Norden. 

Samtidigt har under våren två insatsstyrkor från regementet för-
berett sig för att genomföra internationella insatser. Sedan i början 
av maj har vi nu insatta enheter i både Afghanistan och Mali. Sedan 
den 18 maj är det chefen för 191:a mekaniserade bataljonen, övers-
telöjtnant Mats Ludvig som leder den svenska insatsen FS 27. Styr-
kan i Afghanistan är i skrivande stund cirka 150 personer. Huvudde-
len arbetar med att avveckla de svenska camperna medan de delar 
som är operativa fortsatt har uppgiften att stödja de afghanska 
säkerhetsstrukturerna genom att vara mentorer i de olika staberna. 

I Mali är kapten Ola Carlsson chef för det bidrag med tolv officerare 
och soldater som har i uppgift att, tillsammans med finska och bal-
tiska kollegor, träna en malesisk bataljon åt gången under 12 veckor,  
alternativt att genomföra repetitionsutbildning under fyra veckor.  
Spännande, annorlunda och utmanande. Från i höst tar ett team 
från 193:e jägarbataljonen över. 

En viktig hörnsten lades också till den pågående försvarsrefor-
men när vi avslutade en nästan tio månader lång utbildning från 
grunden av de första förbanden som är tidvis tjänstgörande. Med 
den utbildningen tar vi med oss viktiga erfarenheter inte bara vid 
regementet utan också inom Försvarsmakten. När ni läser detta har 
en ny motsvarande kull med rekryter påbörjat sin grundutbildning 
vid Pansarbataljonen. 

Vid jägarbataljonen har vi under våren fått en ny chef då Urban 
Edlund lämnade över till Teddy Larsson. Vi har i många samman-
hang uttryckt vårt tack till Urban för sitt arbete samtidigt som vi 
välkomnar Teddy tillbaka. Strax före midsommar avslutades den 
fjärde grundläggande jägarutbildningen, GUJ. Ett framgångsrikt 
koncept som vi försöker exportera som princip för framtida grund-
utbildning.  Vi tackar även Mikael Nordmark som slutat som chef 
för Lapplandsjägargruppen, tillsvidare tar Jan Söderberg över som 
tjänsteförrättande chef.

Antalet insatser nationellt som beordrats som stöd till samhället 
har under våren varit lägre än normalt. Militärregion Nord har under 
våren fortsatt att leda försvarsplanläggning och träna hemvärns-
förbanden. Bland annat genomfördes en samfälld KFÖ i södra 
Norrland, där deltog Fältjägarbataljonen och Medelpads hemvärns-
bataljon under ledning av den regionala staben och undertecknad. 
Utöver det så har flera av de övriga hemvärnsbataljonerna och ett 
av de mekaniserade skyttekompanierna varit i elden och genomfört 
repetitionsutbildningar. 

Som vanligt finns mer att berätta. Men jag avlutar med att rikta 
ett stort tack till hela regementet och all personal för ett riktigt bra 
arbete. Inte minst inom vår stödorganisation som gjort alla dessa 
övningar möjliga. Ni är alla värda en avkopplande  
och härlig sommar och så ser jag fram emot en spännande höst med 
nya utmaningar. 

Pansarofficerarnas kamratförening - POK
Återigen får vi alla njuta av en förtjänt och efterlängtad semester efter ett i många avseenden späckat år. Det har varit fyllt med  
övningar av olika slag, kommenderingar och andra uppgifter som skall lösas av förbandet. Förutom oss som tjänstgör här i Boden 
så har vi kamrater som är kommenderade på annan ort men också ett antal som tjänstgör vid FS 27 i Afghanistan. Oavsett var 
våra kamrater befinner sig så finns de och deras anhöriga i våra tankar. 

POK fortsätter att vara engagerad våra traditionella tillställningar i våra mässar men även vid andra arrangemang som t.ex. 
soldatbalen. Våra pubaftnar är som vanligt välbesökta och får positiv kritik från våra besökare. Vi är också numer representerade 
i regementets traditionsgrupp där vi jobbar med att bevara och utveckla regementets traditioner. Som vanligt så förbereder vi oss 
för höstens begivenheter i form av höstmiddagar med mera. Påminner alla om att vi håller sommaruppehåll mellan 23 juni och 4 
augusti för att vår personal också ska få en välförtjänt sommarsemester. 

Som ett slutord vill vi i styrelsen ha hjälp med att rekrytera de officerare som ännu inte förstått fördelarna med att vara medlem 
i vår förening. Med detta så vill vi i styrelsen önska er alla en osedvanligt trevlig semester tillsammans med era familjer och goda 
vänner. 
          Väl mött!  Bengt Flodin, Ordförande

Klubb 19
Klubb 19 finns i Stockholm och är en samlingsplats för alla som tjänstgjort vid eller varit anställda som befäl, f d befäl och övriga 
anställda (till exempel soldater) vid Norrbottens regemente eller inom Bodens garnison och numera av en eller annan anledning 
har bosatt sig i huvudstaden. Vi har drygt 200 medlemmar och du är varmt välkommen som medlem!

Klubb 19 hittar du numera bäst på nätet!  Sök på: klubb19.wordpress.com. Där kan du få information om våra aktiviteter och om 
du är medlem även läsa vår tidskrift Bulletinen.

Våra aktiviteter kommer under hösten framför allt att bestå av pubaftnar, företrädesvis på Försvarshögskolan, med olika före-
dragshållare med inriktning till det förändrade säkerhetspolitiska läget som numera råder i vår omvärld.

Några medlemmar kunde i maj besöka brigadstaben i trakten av Enköping vilket ledde till många positiva kommentarer vilket 
även brigadchefens föredrag på Försvarshögskolan en månad tidigare hade gjort. Den 26 november möter vi regementschefen till 
sedvanlig träff på Högkvarteret. I samband med detta kommer ett större antal tidvis tjänstgörande soldater och andra bosatta i 
Mälardalen att bjudas in. Om du får en sådan inbjudan skall du ta chansen att delta i en informativ och trevlig kväll!

Styrelsen för Klubb 19 hälsar alla läsare en tillönskan om en angenäm sommar!  Jan Nilsson, ordförande

Glad sommar!

Olof Granander, regementschef Med tillönskan om en Glad sommar!
Gunnar Grip,  vice ordförande 



 
Tiden rusar och det 
är dags för er alla att 
åter få en uppdate-
ring om hur läget vid 
vårt regemente är. 

Inledningsvis kan 
jag inte låta bli 
att först kommen-
tera vårens intensiva 
försvarsdebatt och 
utvecklingen i östra 
Europa, framförallt i 
Ukraina. Än en gång 
kan vi konstatera att 
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tecknen finns och har funnits under lång tid så är det alltid enklast 
när man försöker förutse framtiden att utgå från vad som är känt 
och vad som är sannolikt. Att våga låta det otänkbara eller oför-
utsägbara vägleda kräver både mod och statsmannaskap. Idag 
är det lätt att beskriva en hotbild mot Sverige genom att återkalla 
delar av argumentationen från efterkrigstiden. Problemet är att 
världen inte är så enkel, varken idag och i morgon.

Framtiden i en globaliserad värld innehåller så många fler och 
alternativa hot mot Sveriges säkerhet vilket också den parlamen-
tariska Försvarsberedningen pekar på i sin rapport, ”Starkare 
försvar för en osäker tid” som presenterades den 15 maj. Rappor-
ten beskriver väl utveckling och trender men det saknas ännu ett 
tydligt politiskt ställningstagande om hur Sverige bör utforma vår 
egen nationell säkerhetsstrategi anpassat för morgondagen. Hur 
och tillsammans med vem/vilka vi ska forma vår säkerhetsstrategi, 
är ett exempel på vad som måste diskuteras. 

Försvarsberedningens rapport kan jag ändå varmt rekom-
mendera som sommarläsning, inte minst de sidor som beskriver 
just arméstridskrafternas utveckling och personalförsörjning. 
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att beredningen föreslår 
en hel del åtgärder som pekar i den riktning som vi inom Norrbot-
tens regemente och inom armén diskuterat och argumenterat 
för när vi haft politiker, chefer ur försvarsmaktsledningen med 
flera på besök. Det handlar dels om arméns utveckling mot, eller 
rättare sagt tillbaka till, att utveckla brigader med förmåga att 
genomföra anfall. Vidare finns många positiva skrivningar om hur 
personalförsörjnings- och utbildningssystemet bör utvecklas och 
stärkas, också det i linje med hur vi driver frågorna lokalt. Även de 
delar av rapporten som redogör för hemvärnets utveckling visar 
på en medvetenhet och en önskan om fortsatt utveckling från 
politiskt håll. Märkligt är dock att rapporten knappt med ett ord 
berör utvecklingen i Arktis och Barents och de krav det ställer på 
försvarets förmåga. Som min företrädare överste Mörtberg alltid 
sa, ”kampen går vidare”.

Observera att rapporten är beredningens förslag. Många frågor 
följer av vad man läser och det skall bli intressant att följa den 
fortsatta utvecklingen, bland annat vilka planeringsanvisningar 
Försvarsmakten nu kommer att få från Regeringen.   

Vid sidan av debatten i media har våren 2014 varit bra för 
regementet. Fokus inledningsvis var att genomföra övningen Cold 
Response i Nordnorge. Efter övningen kunde jag sammanfatta 
resultatet med ett ord - succé. Regementets överste Lars Karlsson 
fick inleda sin brigadchefstid med att föra befäl över en multina-

Kamrat- och veteranföreningen Blå dragoner
Vid årsmötet beslöts med bred majoritet att byta namn till Kamrat- och veteranföreningen Blå dragoner. Styrelsen har nu i uppdrag 
att arbeta med att utveckla föreningen. I Arvidsjaur närmar sig sommaren med stormsteg, en tid för återhämtning och rekreation. 
Övning Cold Response 2014 i Nordnorge har tagit mycket kraft, energi och tid. 

Arméns jägarbataljon löste sina uppgifter på ett mycket tillfredsställande sätt, vilket gör oss inom föreningen mycket stolta. För-
bandet förfogar över mycket kompetent och duglig personal, vilket inte minst bevisades när det kom ett larm om en lavinolycka vid 
Riksgränsen i övningens slutfas, varpå polisen begärde stöd från jägarbataljonen. Lyckligtvis blev ingen allvarligt skadad i lavino-
lyckan. 
Kamrat- och Veteranföreningen har varit engagerade i dels avtackandet av föreningens tidigare ordförande och bataljonschef 
Urban Edlund, och dels Veterandagen som högtidlighölls vid en ceremoni i juni.  Vi välkomnar överstelöjtnant Teddy Larsson som 
chef Arméns Jägarbataljon och önskar honom lycka till i sin nya befattning.  

Norrbottens regementes kamratförening
Välkommen sköna sommar. Årsmötet är genomfört och flera evenemang har vi redan hunnit med. Vår förening har bl.a. till syfte 
att stärka kamratskapet och samhörigheten mellan före detta och i tjänst varande personal. Vi vill ha flera medlemmar till vår 
förening, gärna yngre anställda, det vill säga även anställda soldater. Alla som godtar vårt syfte och mål kan bli medlem. Med-
lemsavgiften är för närvarande endast 200 kr för ständigt medlemskap. Avgiften kan insättas på plusgiro: 618 90-0, ange namn o 
adress. Medlemmar, glöm inte att anmäla ändrad adress.

Då vår tidning kommer ut som webbtidning vill jag gärna ha medlemmars mailadress, om du inte redan finns i vårt mailregister. 
Du kan också beställa boken ”I 19 100 år i Boden”, som kamratföreningen varit delaktig i framtagningen av. Beställningen kan 
Du skicka till mig. Boken kostar 250 kr + porto. Vi har en hemsida;   www.bjornerback.com/lars/i19kamratforening/medlem.html  
Krånglig adress men lägg in den i ”Mina favoriter”. Vår nästa webbtidning kommer kring midsommar. Den 19 september samlas vi 
till ”Kamratföreningens dag”, i Notviken.
     Från ett sommarvarmt Norrbotten önskar vi alla läsare en trevlig sommar!
     Erling Molin, ordförande

Regementskamrater!
tionell brigad med stöd av delar av brigadstaben. 192:a mekanise-
rade bataljonen med delar av 191:a, 193:e jägarbataljonen, tredje 
stridsvagnskompaniet, tungtransportplutonen och ett hemvärnsin-
satskompani deltog i övningen som gav alla en mycket bra erfaren-
het och bra träning. Övningen är väldokumenterad av våra informa-
törer på vår hemsida. Cold Response blev också en succé då vi kunde 
visa såväl ÖB som vår försvarsminister med flera hur bra vi är, hur 
vi övar och hur man kan utveckla vårt samarbete över gränserna i 
Norden. 

Samtidigt har under våren två insatsstyrkor från regementet för-
berett sig för att genomföra internationella insatser. Sedan i början 
av maj har vi nu insatta enheter i både Afghanistan och Mali. Sedan 
den 18 maj är det chefen för 191:a mekaniserade bataljonen, övers-
telöjtnant Mats Ludvig som leder den svenska insatsen FS 27. Styr-
kan i Afghanistan är i skrivande stund cirka 150 personer. Huvudde-
len arbetar med att avveckla de svenska camperna medan de delar 
som är operativa fortsatt har uppgiften att stödja de afghanska 
säkerhetsstrukturerna genom att vara mentorer i de olika staberna. 

I Mali är kapten Ola Carlsson chef för det bidrag med tolv officerare 
och soldater som har i uppgift att, tillsammans med finska och bal-
tiska kollegor, träna en malesisk bataljon åt gången under 12 veckor,  
alternativt att genomföra repetitionsutbildning under fyra veckor.  
Spännande, annorlunda och utmanande. Från i höst tar ett team 
från 193:e jägarbataljonen över. 

En viktig hörnsten lades också till den pågående försvarsrefor-
men när vi avslutade en nästan tio månader lång utbildning från 
grunden av de första förbanden som är tidvis tjänstgörande. Med 
den utbildningen tar vi med oss viktiga erfarenheter inte bara vid 
regementet utan också inom Försvarsmakten. När ni läser detta har 
en ny motsvarande kull med rekryter påbörjat sin grundutbildning 
vid Pansarbataljonen. 

Vid jägarbataljonen har vi under våren fått en ny chef då Urban 
Edlund lämnade över till Teddy Larsson. Vi har i många samman-
hang uttryckt vårt tack till Urban för sitt arbete samtidigt som vi 
välkomnar Teddy tillbaka. Strax före midsommar avslutades den 
fjärde grundläggande jägarutbildningen, GUJ. Ett framgångsrikt 
koncept som vi försöker exportera som princip för framtida grund-
utbildning.  Vi tackar även Mikael Nordmark som slutat som chef 
för Lapplandsjägargruppen, tillsvidare tar Jan Söderberg över som 
tjänsteförrättande chef.

Antalet insatser nationellt som beordrats som stöd till samhället 
har under våren varit lägre än normalt. Militärregion Nord har under 
våren fortsatt att leda försvarsplanläggning och träna hemvärns-
förbanden. Bland annat genomfördes en samfälld KFÖ i södra 
Norrland, där deltog Fältjägarbataljonen och Medelpads hemvärns-
bataljon under ledning av den regionala staben och undertecknad. 
Utöver det så har flera av de övriga hemvärnsbataljonerna och ett 
av de mekaniserade skyttekompanierna varit i elden och genomfört 
repetitionsutbildningar. 

Som vanligt finns mer att berätta. Men jag avlutar med att rikta 
ett stort tack till hela regementet och all personal för ett riktigt bra 
arbete. Inte minst inom vår stödorganisation som gjort alla dessa 
övningar möjliga. Ni är alla värda en avkopplande  
och härlig sommar och så ser jag fram emot en spännande höst med 
nya utmaningar. 

Pansarofficerarnas kamratförening - POK
Återigen får vi alla njuta av en förtjänt och efterlängtad semester efter ett i många avseenden späckat år. Det har varit fyllt med  
övningar av olika slag, kommenderingar och andra uppgifter som skall lösas av förbandet. Förutom oss som tjänstgör här i Boden 
så har vi kamrater som är kommenderade på annan ort men också ett antal som tjänstgör vid FS 27 i Afghanistan. Oavsett var 
våra kamrater befinner sig så finns de och deras anhöriga i våra tankar. 

POK fortsätter att vara engagerad våra traditionella tillställningar i våra mässar men även vid andra arrangemang som t.ex. 
soldatbalen. Våra pubaftnar är som vanligt välbesökta och får positiv kritik från våra besökare. Vi är också numer representerade 
i regementets traditionsgrupp där vi jobbar med att bevara och utveckla regementets traditioner. Som vanligt så förbereder vi oss 
för höstens begivenheter i form av höstmiddagar med mera. Påminner alla om att vi håller sommaruppehåll mellan 23 juni och 4 
augusti för att vår personal också ska få en välförtjänt sommarsemester. 

Som ett slutord vill vi i styrelsen ha hjälp med att rekrytera de officerare som ännu inte förstått fördelarna med att vara medlem 
i vår förening. Med detta så vill vi i styrelsen önska er alla en osedvanligt trevlig semester tillsammans med era familjer och goda 
vänner. 
          Väl mött!  Bengt Flodin, Ordförande

Klubb 19
Klubb 19 finns i Stockholm och är en samlingsplats för alla som tjänstgjort vid eller varit anställda som befäl, f d befäl och övriga 
anställda (till exempel soldater) vid Norrbottens regemente eller inom Bodens garnison och numera av en eller annan anledning 
har bosatt sig i huvudstaden. Vi har drygt 200 medlemmar och du är varmt välkommen som medlem!

Klubb 19 hittar du numera bäst på nätet!  Sök på: klubb19.wordpress.com. Där kan du få information om våra aktiviteter och om 
du är medlem även läsa vår tidskrift Bulletinen.

Våra aktiviteter kommer under hösten framför allt att bestå av pubaftnar, företrädesvis på Försvarshögskolan, med olika före-
dragshållare med inriktning till det förändrade säkerhetspolitiska läget som numera råder i vår omvärld.

Några medlemmar kunde i maj besöka brigadstaben i trakten av Enköping vilket ledde till många positiva kommentarer vilket 
även brigadchefens föredrag på Försvarshögskolan en månad tidigare hade gjort. Den 26 november möter vi regementschefen till 
sedvanlig träff på Högkvarteret. I samband med detta kommer ett större antal tidvis tjänstgörande soldater och andra bosatta i 
Mälardalen att bjudas in. Om du får en sådan inbjudan skall du ta chansen att delta i en informativ och trevlig kväll!

Styrelsen för Klubb 19 hälsar alla läsare en tillönskan om en angenäm sommar!  Jan Nilsson, ordförande

Glad sommar!

Olof Granander, regementschef Med tillönskan om en Glad sommar!
Gunnar Grip,  vice ordförande 



Följ vår verksamhet på forsvarsmakten.se/i19 och facebook.com/initton

En sommarhälsning från  
regementsledningen!

Ing 3 kamratförening - Norrlandsingenjören
Sommaren och semesterperioden närmar sig och med den kamratföreningens deltagande i minnesceremoni i Palovaara  
torsdagen den 3 juli, rita gärna in detta datum i kalendern. I år har vädret hittills inte imponerat så mycket annat än med 
sin variation, men det finns ju fortfarande gott om tid för en uppryckning på högtrycksfronten. I väntan på detta läser man 
förstås Polarpionjären, vars sommarnummer beräknas anlända till brevlådan lagom till midsommar.

Medlemskap i Ing 3 kamratförening kan den som visar intresse för kamratföreningens uppgift och ändamål erhålla. Som 
medlem kan du delta i kamratföreningens aktiviteter och får tidskriften Polarpionjären med Sveaingenjören med information 
och läsning om kamratföreningens verksamhet och annat intressant. Medlemskap fås genom att medlemsavgiften om 100 kr 
för ett år sätts in på plusgiro 161757-0. Glöm inte ange namn och adress.

På detta sätt vill styrelsen önska er alla en riktigt trevlig sommar!   Väl mött vid kommande aktiviteter 
          Ben Påhlsson, ordförande

S 3 kamratförening
Snabbt har vintern bytts till sommar, ledighet och kanske mera tid för släkt, vänner och familj. Föreningens aktiviteter har under 
året varit av ”standardkaraktär” där naturligtvis nyttjandet av Pålkem och Vassijaure har sin högsäsong under vinterhalvåret. 
Glädjande att ni medlemmar uppskattar det. Välkomna åter under kommande år.  

Förhoppningsvis har många av er noterat föreningens nya hemsida med ny och kontinuerlig uppdatering. Besök den på adressen 
www.s3kamrat.com  Du som inte är medlem i föreningen är välkommen med ansökan. 

Kamratföreningens egen tidning PARABOLEN får du i din hand minst två gånger per år. Äldre nummer kan du läsa på vår hemsida. 
Intressant och roande läsning för den intresserade. Under året kommer arbetet med del två av S3 historieverk att slutföras och 
därefter tryckas och säljas. 

En kombinerad minnesbok men samtidigt en komplettering till S3 historieverk från 1992. Del två sträcker sig från 1992 till 2005 
men omfattar även S3 krigsförband. Redan nu kan du ta del av Signaltruppernas historieverk från 2012 som ger en mycket bred 
bild av truppslagets bakgrund, verksamhet, krigsförband och materiel. Du kan enkelt köpa boken via S3 kamratförening för 150:- 
alt 200:- beroende på om du är medlem eller ej. Skicka ett mail till sekreteraren Göran Landewall. Adresser hittar du på hemsidan.

         Med tillönskan om en skön och vilsam sommar  
         Ulf Nordlander, ordförande

Föreningen P 5
Medlemmar, Föreningen P5 har nyligen genomfört ett deltagande under nationaldagen den 6 juni där vi visade upp oss på två  
ställen samtidigt. I Boden där kring tio fordon körde till och från Försvarsmuseet och vid Gumboda hed där vi hade två fordon.

Vi har dessutom fyra fordon under hela sommarperioden utställda vid järnvägsmuseet i Karlsvik, Luleå. Passa på att göra ett besök 
där om ni passerar.

En större flyttning av reservdelar, verktyg och mycket annat har just genomförts med gott resultat. Våra tisdagskvällar fortsätter 
och trenden med att våra anställda soldater kommer och hjälper till är väldigt positivt. Hemsidan www.foreningenp5.com  
kommer fortsättningsvis att uppdateras och vi finns numera även som en grupp på Facebook där dessa används som  
informationsportal för vår verksamhet.

En skön och trivsam sommar önskas alla våra medlemmar    Anders Möller 
          Ordförande Föreningen P5




