
VÄLKOMMEN TILL
FÖRSVARSMAKTEN 
I BODEN OCH 
GARNISONENS DAG 2022

LÖRDAG 8 OKTOBER 09.00-15.00



PROGRAM
09.00-09.45 Soldaterinran* och korum vid A 8
09.45-14.00 Materielförevisning vid I 19
11.00-13.00 Lunchöppet på Tre Renar
10.00-14.30 Soldattorpet är öppet
14.00-14.40 Stridsförevisning
14.00-17.00 Busstur varje heltimme till 

Rödbergsfortet och till 
Försvarsmuseum. Bussarna 
avgår i anslutning till station 14 
nära stridsförevisningen.

NORRBOTTENS REGEMENTE, BODENS 
ARTILLERIREGEMENTE OCH ÖVRIGA AKTÖRER I 
BODENS GARNISON HÄLSAR DIG VÄLKOMMEN TILL 
GARNISONENS DAG 2022.
Garnisonens dag är både en besökshelg för anhöriga och 
en chans för allmänheten att upptäcka verksamheten 
innanför garnisonens grindar. Under dagen öppnas 
en rad utställningar på I 19:s kasernområde för att ge 
en bred bild av Försvarsmaktens verksamhet i norr. 
Här kan du titta närmare på allt från Arméns olika 
stridsfordon till den enskilde soldatens utrustning. 
Första helikopterskvadron från Luleå finns även på plats 
med en Helikopter 14. Dagen avslutas med en fartfylld 
stridsförevisning på Pampas övningsfält där du får en 
bild av hur förbanden i norr strider tillsammans.

MILITÄRHISTORIA OCH MUSEUM
I år fyller truppslaget Pansartrupperna 80 år och under 
Garnisonens dag kommer du att kunna blicka tillbaka 
i arméhistorien. Inte minst genom gamla välbevarade 
arméfordon som förvaltas av föreningen P 5. Det är även 
jubileumsår för Norrbottens pansarbataljon som firar 65.

Rödbergsfortet och Försvarsmuseum erbjuder guidade 
visningar till rabatterat pris. Flertalet bussar avgår från 
station 14 (se karta) vid dagens slut. Först till kvarn gäller 
och entrébiljetter löses på plats. Vid infotältet finns mer 
detaljerad information om priser och bussavgångar. 

* Soldaterinran är en lagstadgad ceremoni där 
nyinryckta blir välkomnade till Försvarsmakten 
och påminda om det förtroende de har fått 
samt de förpliktelser det innebär.
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OBS! Barn som provar eller rör sig vid/på 
Försvarsmaktens materiel ska hållas under uppsikt
av vuxen. Beakta eventuell kläm- och fallrisk!

Parkering Entré/utgångP
Kaserngård A 8, soldaterinran och korum 09.00
Efteråt går det promenera genom grindarna till I 19. 

Militärrestaurangen ”Tre Renar” 
Fika 09.00-15.00. Lunch 11.00-13.00.

Materielförevisning, artilleribataljonen

HITTA PÅ GARNISONENS DAG

Militärhistoriska fordon
Föreningen P 5 och traditionsgrupp Pjäs- och motor.
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Sjukvårdsskolan
Lär dig mer om sjukvård i Försvarsmakten. 
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Soldattorpet  
Blicka tillbaka på tiden före värnplikten.  

Materielförevisning, Norrbottens pansarbataljon
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PROGRAM
09.00-09.45  Soldaterinran* och korum vid A 8
09.45-14.00 Materielförevisning vid I 19
11.00-13.00  Lunchöppet på Tre Renar
10.00-14.30 Soldattorpet är öppet
14.00-14.40  Stridsförevisning
14.00-17.00 Busstur varje heltimme till 
  Rödbergsfortet och till 
  Försvarsmuseum. Bussarna 
  avgår i anslutning till station 14 
  nära stridsförevisningen.

NORRBOTTENS REGEMENTE, BODENS 
ARTILLERIREGEMENTE OCH ÖVRIGA AKTÖRER I 
BODENS GARNISON HÄLSAR DIG VÄLKOMMEN TILL 
GARNISONENS DAG 2022.
Garnisonens dag är både en besökshelg för anhöriga och 
en chans för allmänheten att upptäcka verksamheten 
innanför garnisonens grindar. Under dagen öppnas 
en rad utställningar på I 19:s kasernområde för att ge 
en bred bild av Försvarsmaktens verksamhet i norr. 
Här kan du titta närmare på allt från Arméns olika 
stridsfordon till den enskilde soldatens utrustning. 
Första helikopterskvadron från Luleå finns även på plats 
med en Helikopter 14. Dagen avslutas med en fartfylld 
stridsförevisning på Pampas övningsfält där du får en 
bild av hur förbanden i norr strider tillsammans.

MILITÄRHISTORIA OCH MUSEUM
I år fyller truppslaget Pansartrupperna 80 år och under 
Garnisonens dag kommer du att kunna blicka tillbaka 
i arméhistorien. Inte minst genom gamla välbevarade 
arméfordon som förvaltas av föreningen P 5. Det är även 
jubileumsår för Norrbottens pansarbataljon som firar 65.

Rödbergsfortet och Försvarsmuseum erbjuder guidade 
visningar till rabatterat pris. Flertalet bussar avgår från 
station 14 (se karta) vid dagens slut. Först till kvarn gäller 
och entrébiljetter löses på plats. Vid infotältet finns mer 
detaljerad information om priser och bussavgångar. 
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Hemvärnet i Norrbotten

Idrott och friskvård i Försvarsmakten

Bandvagnsåkning

Stridsförevisning
Start 14:00. Hörselproppar delas ut på plats.

Regementsparken

Idrottsplats
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* Soldaterinran är en lagstadgad ceremoni där 
nyinryckta blir välkomnade till Försvarsmakten 
och påminda om det förtroende de har fått 
samt de förpliktelser det innebär.



VÄLKOMMEN TILL BODENS GARNISON. 
EN AV FÖRSVARSMAKTENS STÖRSTA OCH 
MEST EXPANSIVA GARNISONER. 
Bodens garnison är ett samlingsnamn 
för Norrbottens regemente, I 19, Bodens 
artilleriregemente, A 8, Norra militärregionen, 
Försvarsmaktens logistik, Fortifikationsverket 
och Försvarsmaktens telekommunikations- och 
informationssystemförband. 

NORRBOTTENS REGEMENTE, I 19
Regementet organiserar och tränar krigsförband 
för markstrid. I Boden finns Norrbottens pans-
arbataljon som utbildar två mekaniserade batal-
joner, ett brigadspaningskompani och en tung-
transportpluton.

Under de kommande åren har I 19 en ledande roll i  
tillväxten av en brigad - Norrbottensbrigaden. 
Brigadens alla ingående förmågor, från 
logistik till luftvärn, kommer att utbildas i Boden. 

I 19 ansvarar även för Försvarsmaktens vinteren-
het i Boden och Arvidsjaur som samordnar och 
utvecklar Försvarsmaktens vinterförmåga. 

BODENS ARTILLERIREGEMENTE, A 8
Bodens artilleriregemente ansvarar för bekämp-
ning i form av indirekt eld och ledning av flygun-
derstöd till markförband. Regementet består av 
regementsstab, artilleribataljonen och Artilleriets 
stridsskola. 

Artilleribataljonen utbildar, tränar och övar två ar-
tilleribataljoner samt ansvarar för all grundutbild-
ning av värnpliktiga. Artilleriets stridsskola utbildar 
officerare och specialister, utvecklar materiel och 
metoder samt följer upp indirekt bekämpning 
inom Försvarsmakten.

NORRA MILITÄRREGIONEN, MR N
MR N omfattar de fyra nordligaste länen. 
Regionen utbildar personal till hemvärnsförban-
den och leder dessa vid insatser. Regionens stab 
finns i Boden. Staben hanterar även territoriell 
ledning, försvarsplanering, regional säkerhets-
tjänst och civilmilitär samverkan.



forsvarsmakten.se/i19 • forsvarsmakten.se/a8

facebook.com/initton  
facebook.com/bodensartreg

instagram.com/i19norrbottensregemente  
instagram.com/bodens_artilleriregemente

”Vi försvarar Sverige och 
landets intressen, vår frihet 
och rätt att leva som vi själva 
väljer.” Försvarsmaktens verksamhetsidé




