
Chefen har ordet 210120 
 
Regementskamrater! I måndags tog jag över som chef för Norrbottens regemente efter 
överste Jonny Lindfors. Eftersom vi inte hade möjlighet att genomföra en normal 
chefsöverlämningsceremoni med anledning av pandemin är det naturligt att jag vänder 
mig till er alla initialt på detta sätt.  
 
Först och främst vill jag rikta ett stort tack till min företrädare överste Jonny Lindfors för din 
tid som regementschef. Du har varit mycket uppskattad både som chef och kollega. Lika 

noggrann och tydlig som du varit i ditt ledarskap har du också varit i din överlämning till mig, vilket har gett 
mig bästa möjliga förutsättningar för att hantera min nya uppgift. 
 

 
 
 
 
Inledningsvis kan det också vara på sin plats att teckna en övergripande bild över vem jag är. Jag är 53 år, gift 
med Anna, har en utflyttad son och bor i Boden. På fritiden går den mesta tiden till att jag sedan antal år är 
ordförande i BBK handboll, Norrlands största och bredaste handbollsförening. Förutom det gillar jag att resa, 
åka skidor och läsa en och annan bra bok.  
 
När det gäller min yrkesbana gjorde jag min första insats i gröna kläder som värnpliktig KB-elev vid dåvarande 
Ing 3 i juni 1987, alltså för nästan 33 år sedan. Jag utbildade mig sedan till officer 89-91. Under 1990-talet 
blev det trupptjänst på pluton och kompani vid Ing 3. I juni 2000 tog jag examen som major och i samma veva 
blev Ing 3 nedlagt och jag blev överförd till I 19. Där var jag först kompanichef och krigsbataljonchef för att 
sedan påbörja chefsprogrammet vid Försvarshögskolan, nuvarande HOP 12. 
 
Efter examen 2006 fram till nu har jag företrädesvis arbetat i olika stabsbefattningar vid I 19, Högkvarteret 
samt Arméstaben. 2014 var jag också i Afghanistan som stabschef för FS 27 till nuvarande brigadchefen 
överste Mats Ludvig. 
 
Att få uppdraget som chef för Norrbottens regemente känns både stort och hedrande. I 19 är för mig något 
utöver det vanliga, vilket gör detta uppdrag till något alldeles särskilt. Vi kommer också tillsammans ha en 
mycket intressant tid framför oss, präglad av tillväxt och utveckling. 

Nils Johansson tog över som regementschef och utnämndes till överste måndagen den 18 januari. 



 
 
Nils Johansson i sin roll som krigsbataljonschef under övningen Nordpilen 2004. 
 
 
Det går dock inte att komma ifrån att covid-19 kommer fortsätta påverka oss och vår verksamhet under 
obestämd tid framöver. Här är det viktigt att vi tillsammans fortsätter ”hålla i och hålla ut” i enlighet med de 
rutiner vi tagit fram. Trots pandemin har vi också en hel del viktiga uppgifter som ska fortgå under det första 
halvåret 2021. Jag tänker först och främst på Mali 13 under överstelöjtnant Åkermans ledning samt 
utbildningen av våra rekryter i Arvidsjaur och Boden. 
 
På sikt ska vi också omhänderta det i december fattade Försvarsbeslutet. För oss på I 19 innebär det att 
jägarbataljonen kommer att utvecklas mot Norrlands dragonregemente, K 4, där vi fått uppgiften att stödja 
etableringen. Stödja etablering av nya förband ska vi också göra i Sollefteå och Östersund där I 21 med 
tillhörande Fältjägarkår ska verka redan från 2022. Sammantaget innebär Försvarsbeslutet att I 19 
verksamhet i princip kommer att koncentreras till Boden.  
 
Verksamheten i Boden kommer även den att utvecklas i och med att vi ska utbilda och förrådsställa 
Norrlandsmekbrigadens samtliga ingående delar. Den uppgiften kommer att påverka i princip alla olika 
enheter vid regementet på ett eller annat sätt. Detta är en utmanande uppgift som kommer kräva en hel del 
av oss. Jag är dock övertygad om att vi tillsammans kommer lösa detta. Möjligheterna kommer också vara 
goda för dem av er som vill prova på att göra något nytt, eftersom vi tillförs flera delar av armén som vi inte 
utbildar idag eller har gjort på ett antal år.  
 
Det går heller inte att komma ifrån att Försvarsbeslutet 2020 är mycket positivt för Försvarsmakten och 
därigenom även för I 19. Det känns därmed otroligt inspirerande att som nytillträdd chef tillsammans med er 
få omhänderta utmaningen att utveckla regementet mot framtiden. 
 
Överste Nils Johansson 
Chef Norrbottens regemente 
 
 
 
 
 
 


