
Chefen har ordet 210629 
 
Regementskamrater! Jag har sedan jag tillträdde som regementschef i mitten av januari 
haft möjlighet att följa en hel del av verksamheten med övervägande positiva intryck.  
Vi fortsätter leverera på många plan och dessutom med mycket hög måluppfyllnad. 
 
För trots den pågående pandemin har vi genomfört 
all väsentlig verksamhet. Visst har pandemin 
påverkat både i stort och smått, men på något sätt 

har ändå verksamheten fortgått. Detta hade inte varit möjligt utan 
den lösningsorienterade inställning som genomsyrar regementets 
personal. Vi har under vintern/våren fullföljt åldersklassens 
övningsserie med Vintersol 21 som final. En övning som fick planeras 
om ett antal gånger, men som i slutändan ändå blev mycket väl 
genomförd. Precis efter utryckningen deltog också flera enheter ur 
regementet i den finska övningen Northern Forest 21 i norra Finland. 
En övning som gav en hel del viktiga erfarenheter inför det fortsatta 
samarbetet med Finland. 

 
I juni slutförde också Mali 13 sin uppgift och roterade hem till Sverige. 
Mali 13 har under svåra förhållanden, och under den pågående 
pandemin, på ett mycket bra sätt lagt grunden för ett fortsatt svenskt 
engagemang i Mali. Under senare delen av våren har Försvarshälsan 
påbörjat vaccinering av personalen mot covid-19. En verksamhet som 
fortsätter en bit in i juli och återupptas i augusti månad. Något som 
hitintills fungerat mycket väl och förhoppningsvis kommer utgöra en 
mycket viktig pusselbit för att få bukt med pandemin. Juni månad 
innebär allt som oftast att en hel del elever slutför sina utbildningar, 
vilket också skett detta år. Er vill jag förutom att gratulera till examen 
också hälsa välkommen hem till regementet. 

 
Sommaren är nu här och semester väntar för de allra flesta av oss i närtid. Trots detta har vi under denna vecka haft 
inryckning av åldersklassens 11 mån värnpliktiga i både Arvidsjaur och Boden. Efter semesterperioden kommer de 
värnpliktiga som genomför 9 mån grundutbildning.                                                                                                                           

Att det händer 
mycket på I 19 
tillhör vardagen vid 
regementet och 
den kommande 
hösten är inget 
undantag. 
 
Förutom den 
pågående 
grundutbildningen 
och dess olika 

befattningsutbildningar ska Norrlands Dragonregemente,  K 4, invigas i slutet av september. K 4 kommer därefter i 
någon form kvarstå under I 19 fram till årsskiftet, för att därefter stå på egna ben. Den första chefen för det ”nya” K 4 
är utsedd i form av överste Teddy Larsson som nu tjänstgör som chef för genomförandeavdelningen vid 
Arméstaben.  
 
Andra exempel på verksamheter som sker i höst är att jägarbataljonen övertar ansvaret för insatsen i Irak. 
Pansarbataljonen genomför högvakt i slutet av september och brigadstaben genomför en krigsförbandskurs i början 
av oktober, som ersättning för arméns stabsövning som ställdes in. Det och mycket mer har vi att se fram emot när 
höstmörkret nalkas. Jag vill som avslutning även passa på att tacka alla medarbetare för ett utmärkt arbete samt 
önska er alla en skön och härlig sommar. 
 
 
 
 
 

Nils Johansson  
C Norrbottens regemente 


