
 

 

Chefen har ordet 171106 

Regementskamrater! Tiden går fort och vi är redan inne i november månad. 

Hösten har inletts med en intensiv period och fortfarande har vi mycket 

verksamhet kvar innan många av oss får ta lite julledigt. 

Övning Aurora var en mycket viktig 

övning som stärker vår operativa 

förmåga. Trots mycket annan verksamhet vid 

regementet hade vi ett stort deltagande från 

olika delar av vår verksamhet. Förutom 

pansarbataljonen, jägarbataljonen och 

brigadstaben har delar ur Västerbottens- 

och Ångermanlandsbataljonen varit med. 

Dessutom har personal från regementet 

i övrigt deltagit i central övningsledning, 

övningsledning mark och övningsledningen 

på Gotland. Vi var även övningsledare 

i Enköping-Strängnäsområdet.  

All personal från regementet gjorde mycket bra ifrån sig. Som chef blir jag stolt när jag hör hur andra 

berömmer oss från I 19. Vi är kompetenta, engagerade och vi levererar, fortsätt så! Det är också 

tydligt att Aurora skapat ett ökat förtroende för Försvarsmakten i samhället. Det var glädjande att 

uppleva civilbefolkningens stöd och positiva kommentarer under övningen.  

Insatsen i Mali 

Jag har nyligen besökt 

Mali 06 i insatsområdet. 

Det var mycket intressant 

och lärorikt. Förbandet 

imponerar! Det är 

glädjande att se det goda 

ledarskapet och den 

attityd och inställning 

som personalen visar 

trots bitvis svåra 

förhållanden. Nu är det 

bara några veckor kvar av 

insatsen och jag ser fram 

emot att träffa alla på 

medaljceremonin i 

Arvidsjaur i december. 

Mali 07 som ska ta över är nu redo för insats. De har gjort bra ifrån sig under slutövningen och är nu 

inne i slutförberedelser innan de börjar rotera ner till insatsområdet i slutet av november. Jag önskar 

er alla lycka till på insatsen! Stay safe, alla ska med hem! 

 

 



 

 

Hemvärnet efterfrågat 

Vi har precis avslutat en intensiv övningsperiod för hemvärnet. Våra utbildningsgrupper och 

bataljoner gör ett mycket bra jobb trots att de inte alltid får instruktörsstöd i den omfattning de 

önskar, med hänsyn till all annan verksamhet som bedrivs vid regementet. Hemvärnet i norr är också 

fortsatt mycket efterfrågat av samhället och har gjort flera insatser under hösten.  

Nya utmaningar väntar 

Som ni kanske känner till har jag fått ett nytt uppdrag från årsskiftet. Jag placeras vid Försvarets 

materielverk som chef för system- och produktionsledningen armé förband, där jag ska ansvara för 

utveckling och anskaffning av materiel till arméns förband.  

Det är med blandade känslor jag snart lämnar regementet och i mitt julbrev kommer jag att summera 

tiden på I 19, som varit den bästa perioden i mitt yrkesliv. Men det är inte dags för det ännu. Än så 

länge är det flera veckor kvar och vi har mycket framför oss. Jag kommer att försöka träffa så många 

som möjligt av er innan jul, så jag hoppas att vi ses! 

I skrivande stund är det inte formellt klart vilka som blir mina efterträdare som regementschef och 

militärregionchef. Det finns en inriktning och så fort det formella beslutet är fattat kommunicerar vi 

det först och främst till er medarbetare. Sedan blir det en chefsöverlämningsceremoni någon gång i 

januari.  

Äntligen vinter 

Nu är vintern i antågande. Jag förutsätter att vi alla längtar efter bister kyla och meterdjupa 

snötäcken, det är ju naturligt för oss som ska vara experter på strid i vintermiljö. 

Vi ses i verksamheten! 

 

 

 

Överste Mikael Frisell  

Regementschef 


