
Chefens sommarhälsning 22 juni 2022  
 

Nu när sommaren och semestern hägrar är det läge för mig att kort 
reflektera över vad vi gjort och åstadkommit under den första delen 

av 2022, samt att något beröra vad vi har framför oss till hösten.  
 

Sällan eller aldrig har vi varit med om ett så hektiskt halvår. Det är också nästan som att vi glömt bort 
att 2022 inleddes med rejält hög smittspridning av covid-19, något som i början av året 
föranledde ett antal omplaneringar. I januari fick vi också uppgiften att genomföra insats 
med operativa beredskapsstyrkan, OBS, på Gotland. En uppgift som löstes mycket väl och 
involverade flertalet enheter vid regementet.  
 
När sedan Ryssland invaderade Ukraina i slutet av februari ändrades en hel del 
förutsättningar för oss. Dels har vi fått lösa betydligt fler beredskapsuppgifter, men vi har 
också tvingats planera om viss verksamhet. Att Ryssland skulle anfalla Ukraina och att det så 
småningom skulle leda fram till en svensk ansökan om medlemskap i NATO var i alla fall 
inget som jag personligen såg framför mig när jag för ett halvår sedan författade mitt julbrev 
till er. Nu är det däremot ett faktum och min bedömning är att detta sammantaget kommer 
att ställa både förändrade och än högre krav på oss. 
 
Förutom alla dessa omplaneringar och beredskapsuppgifter har vi trots allt genomfört i 
princip all vår planerade verksamhet. Vi har slutfört årets övningsserie med åldersklassen 
21/22 som avslutades med Cold Response  i Norge. En övning som jag personligen tycker 
visar på vilka välutbildade förband vi har i en internationell jämförelse. Utgående från det är 
det min fasta övertygelse att vi i Sverige kommer göra NATO än starkare som allians i 
framtiden, för vi kommer tillföra en kvalitet som få andra matchar.  
 
Förutom övningar har också årets värnplikt slutförts med ett mycket bra resultat, där det var 
extra glädjande att en stor del av de värnpliktiga valt att fortsätta sitt engagemang i 
Försvarsmakten. Förtjänsten för det tillfaller främst er på bataljonen som arbetar direkt med 
våra olika soldater. Ni är dock inte ensamma, för även alla ni som arbetar i olika staber eller 
stödenheter bidrar till helheten. Det är sådant som brukar kallas förbandsanda och det har vi 
gott om på I 19. Själv är jag stolt varje dag jag åker in genom grinden till regementet på 
morgonen när jag tänker på vad vi tillsammans faktiskt åstadkommer över tiden.  
 
Tittar vi istället framåt finns det nog ingenting i dagsläget som talar för att det kommer att 
bli lugnare till hösten. Vecka 32 rycker årets värnpliktiga in och vi har i vanlig ordning framför 
oss en höst med grundläggande- och befattningsutbildning. Nytt för i år är att vi kommer 
börja utbilda delar till Norrbottensbrigadens lednings- och sambandsenheter. Första 
pansarskyttekompaniet kvarstår också som OBS och där är i alla fall jag relativt säker på att 
de kommer att få lösa nya uppkomna uppgifter, även om vi i dagsläget inte känner till något. 
Förutom detta kommer brigadstaben delta i Arméns stabsövning, ASÖ, i slutet av september.  



 
 

 
Bilder från regementets traditionsenliga midsommarkaffe i Regementsparken onsdag 22 juni. 
 
 
Innan jag avslutar vill jag också passa på att välkomna ett antal nya medarbetare vid 
regementet och er kommer jag också träffa personligen i augusti, i samband med era 
introduktionsdagar. 
 
Jag vill som avslutning framföra mitt tack till er alla för ett utmärkt arbete samt önska 
samtliga en skön och härlig sommar. 

 
Överste Nils Johansson 
C Norrbottens Regemente  
 


