
CHEFEN HAR ORDET 2016-02-02 
Regementskamrater! Så har ännu ett verksamhetsår startat, och som vanligt är det full fart vid 
regementets alla delar. Jag hoppas att ni som kunnat vara lediga fått den återhämtning vi alla 
så väl behöver och att ni som arbetat, både på hemmaplan och internationellt, ändå känt av 
lite julefrid. 

 

Året inleddes dramatiskt med flygkraschen vid Akkajaure och jag gläder mig över att vi så snabbt var redo för 
att kunna ge stöd från jägarbataljonen och bergsplutonen. Tidigare erfarenheter från Herkulesolyckan på 
Kebnekaise 2012 har förstås varit värdefulla och vi har fått mycket beröm för vårt arbete på haveriplatsen. 
Bra jobbat alla inblandade! 

Full fart på regementet 

Som vanligt har vi mycket verksamhet igång vid alla våra enheter och över hela vårt geografiska område. 
Några exempel är vinterkurser och övning i fjällterräng med både svenska och utländska deltagare, samt 
förberedelser för kommande övningar.  

Boden är i händelsernas centrum just nu. Dels pågår vinterutbildning för förband som ska delta i Vintersol 
och Cold Response. Vi har bland andra Skaraborgs regemente, Ledningsregementet och Göta 
ingenjörregemente på plats - det är glädjande att fler och fler förband och skolor prioriterar att utveckla sin 
vinterförmåga och övar tillsammans med oss.  

Bandvagnar från Göta ingenjörregemente, Ing 2,  på kaserngården i Boden under vinterutbildning. 

Förutom vinterutbildning arrangerar Markstridsskolan, med stöd av I 19 och A 9, Markstridsdagarna 2016, 
som samlar ca 800 funktionärer, gäster och seminariedeltagare. Huvudnumret är en stridsförevisning på 
skjutfältet onsdag den 3 februari för skolelever och inbjudna gäster.   



Efter Markstridsdagarna börjar övning Vintersol med ca 1000 deltagare från åtta förband. Under Vintersol 
förbereder vi oss för storövningen Cold Response i Norge i mars. I år övar vi både på skjutfältet och på civil 
mark kring Brännberg utanför Boden. Det är viktigt att vi kan fortsätta att öva på civil mark och för att 
förebygga friktioner med byborna har vi i år annonserat brett och även bjudit in till informationsmöte för att 
berätta mer om övningen. Det blir också ett bra tillfälle att berätta mer om vår verksamhet i allmänhet.  
Att öka medborgarnas kunskap om vad vi gör och vad vi kan är ju ett av överbefälhavarens prioriterade 
områden i de mål och den vision han presenterade i slutet av november och som jag och andra chefer vid 
förbandet tog upp på personalsamlingarna före jul. 

Vision och mål för regementet på gång 

Det fortsatta arbetet med att omsätta överbefälhavarens vision och mål till vår verksamhet och att koppla 
dem tydligt till vår egen vision, målbild och mina prioriteringar för vår verksamhet pågår för fullt. När jag 
träffar alla direkt underställda chefer på planeringsdagarna vecka 7 ska vi komma fram till en gemensam bild. 
Därefter kommer vi att kommunicera vision, mål och prioriteringar på ett tydligt sätt. Jag vill att alla ni 
medarbetare ska känna till regementets vision och målbild. Jag hoppas också att ni alla är stolta över vår 
verksamhet och att vi hjälps åt att kommunicera den både internt och externt. Vi är efterfrågade. Vi 
levererar - inte bara mycket verksamhet, utan också rätt verksamhet. Det ska vi berätta. Tillsammans vårdar 
vi varumärket I 19.  

Förbandsanda 

En del av varumärket är den goda förbandsandan vid regementet. Något som bidrar till förbandsanda är fina 
traditioner. Det är därför mycket glädjande att högtidsmiddagen i lördags, där vi firade regementets seger 
vid slaget i Fraustadt år 1706, var så välbesökt. Årets middag var också historisk i den bemärkelsen att vi för 
första gången bjudit in kamrater från regementets soldatkår. Traditioner skapar stolthet och förbandsanda. 
Då är det viktigt att hela organisationen får möjlighet att delta på något sätt och jag vill tacka alla som bidrog 
till att vi fick en så trevlig kväll tillsammans! 

Avslutningsvis vill jag passa på att gratulera 
soldatlaget från jägarbataljonen som kom trea i den 
krävande patrulltävlingen i Estland i januari, mycket 
imponerande! 

Nu har vi en intensiv övningsperiod framför oss, som 
berör många av regementets delar. Jag hoppas att vi 
ses i övningsterrängen! 

 

 
 

Mikael Frisell 
Regementschef  


