Chefen har ordet 23 maj 2022
Regementskamrater! Det har gått mer än tre månader sedan mitt senaste
Chefen har ordet, varför det verkligen är på tiden att jag tecknar ned mina
tankar ånyo. Det har också varit tre minst sagt händelserika månader.

I mitt förra Chefen har ordet i mitten av februari skrev jag bland annat följande:
”Omvärldsläget är bekymmersamt och i skrivande stund är det mycket svårt att bedöma åt
vilket håll utvecklingen kommer gå. Det är helt klart att vi nu upplever ett avsevärt högre
tonläge på den utrikespolitiska arenan än vad vi upplevt under de senaste åren. Den ryska
militära uppladdningen vi nu ser runt Ukrainas gränser är det också länge sedan vi såg
motstycke till. Det blir mycket intressant att följa vad som sker under den närmsta tiden”.
Att sedan Ryssland gick till ett fullskaligt angrep på Ukraina den 24 februari var både logiskt
och förvånande. Logiskt utifrån den retorik och den uppladdning som skett under lång tid
från ryskt håll. Förvånande utifrån den omvälvande påverkan det ryska angreppet haft på
den världsordning vi levt i under ett antal decennier. Att en nationalstat skulle angripa en
annan nationalstat i vår närhet ansågs ju helt otänkbart för ca 10 år sedan.
Helt klart har det ryska agerandet fått långtgående konsekvenser
för Ukraina, men också för andra länder. I princip hela
västvärlden reagerade med bestörtning på det ryska angreppet,
vilket fått till följd att gemensamma sanktionspaket mot
Ryssland införts parallellt med att Ukraina erhåller ett
omfattande stöd i olika former. Västvärlden känns mer enad än
på länge, vilket också manifesteras av Sveriges och Finlands
ansökan om medlemskap i Nato.
För oss militärer har också kriget i Ukraina på ett tydligt sätt visat vad ett krig mellan
nationalstater för med sig. Stora personella förluster, stor materiell förstörelse, omfattande
förstörelse av infrastruktur samt ett lidande för civilbefolkningen som i princip inte går att
mäta. Utgående från detta blir det nu viktigt för oss i Sverige att utifrån erfarenheterna dra
relevanta slutsatser och delvis reformera vårt eget synsätt. I sak är det väl inte mycket nytt vi
sett i Ukraina utan snarare tvärtom, vilket är intressant i sig. Innebörden av det är att gamla
sanningar såsom att nyttja terrängen till sin egen fördel, fungerande underhållskedjor,
relevanta skyddsnivåer, rörlighet, förmågan till verkan och uthållighet alltjämt är gällande.
Det som också är slående och tydligt är att krig förr eller senare förs på marken, varför
Försvarsbeslutet 2020 innehållande en utvecklad armé ligger helt rätt.
Vid I 19 har det också skett en hel del under vintern och
våren. Vi har fortsatt lösa ålagda beredskapsuppgifter. Även
övningsverksamheten har varit omfattande där Cold
Response 2022 i Norge sticker ut lite extra. Våra förbands
prestationer under övningen visar på hur väl vår utbildning
står sig i en internationell kontext. I början av mars tillträdde
också vår nye brigadchef överste Lars Jonsson. Lars som
sedan direkt efter sitt tillträde fick förmånen att leda
Brigaden under Cold Response.
Soldater ur Operativa beredskapsstyrkan under
insats på Gotland.

Högvakt vid Stockholms slott i april.

Knappt 300 soldater muckade från Pansarbataljonen 19 maj.

Förutom övningar har det genomförts högvakt och en omfattande utryckningsvård. I
skrivande stund har också åldersklassen 2021-2022 precis ryckt ut och här är det glädjande
att kunna konstatera hur väl de gjort ifrån sig. Särskilt glädjande är det också att kunna
konstatera att det är många som väljer ett fortsatt engagemang i Försvarsmakten efter
värnplikten.
Framtiden är också redan här i och med att 15månaders värnpliktiga för 2022-2023 ryckt in
vid pansarbataljonen i början av mars. Nu
väntar en viss återhämtning, semester och
förberedelser inför nästa inryckning som sker i
början av augusti. Närmast framför oss har vi
Veterandagen den 29 maj som i år fokuserar
särskilt på Cypernveteraner som tjänstgjorde
inom ramen för UNFICYP.
15-månaders vpl ryckte in vid Pansarbataljonen i mars.

Avslutningsvis är det glädjande att kunna konstatera att vi fortsätter leverera inom samtliga
områden oavsett uppgift eller uppdrag.
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