
Chefen har ordet 21 september 2022  
 

Sommaren har försvunnit och vi befinner oss mitt inne i hösten.  
En höst som startat i ett sällan skådat tempo. Vi har haft besök vid 
regementet av ett flertal politiska representanter med statsministern 

i spetsen och i början av augusti ryckte våra 10-månaders 
värnpliktiga in vid pansarbataljonen. 

 
Knappt hade vi hunnit påbörja utbildningen av de värnpliktiga förrän startskottet gick för den av 
insatschefen beordrade beredskapskontrollen Operation Arion. En kontroll som gick ut på att samla 
en stridsgrupp ur armén till Norrbotten för att därefter genomföra samträning i området Lomben-
Grubbnäsudden. När sedan samträningen gick mot sitt slut kom ny order till stridsgruppen om att 
omgruppera in i Finland för att där öva ihop med finska förband på Rovajärvi skjutfält.  
 
Sammantaget pågick beredskapskontrollen i ca tre veckor och ett stort antal enheter vid regementet 
involverades i verksamheten. Det var också väldigt få av oss som kände till verksamheten innan den 
påbörjades. Utgående från det kan jag konstatera att de uppgifter vi haft inom ramen för Operation 
Arion har vi tillsammans vid regementet löst på ett fantastiskt sätt. Det är klart att inte allt har gått 
exakt som det var tänkt, men på det stora hela har denna ytterst komplexa verksamhet genomförts 
på ett imponerande sätt.  
 
Viktiga erfarenheter för framtiden 
Jag kan också konstatera att det är lätt att vara chef på I 19. För i princip direkt efter att jag och 
genomförandechefen, övlt Anders Killmey, hade varit på Arméstabens första orientering om 
Operation Arion måndag vecka 33 vände jag mig mot Anders och sa något i stil med ”jaha då kör vi”.  
 
Anders såg först något tom ut i blicken, men det är beundransvärt hur alla ni berörda sedan körde 
under dessa veckor. Några särskilda ytterligare direktiv behövde jag inte heller ge under 
genomförandet. Avslutningsvis, innan jag lämnar Operation Arion, är jag övertygad om att 
beredskapskontrollen också har gett oss ett antal bra erfarenheter som vi kommer kunna bära med 
oss framgent i verksamheten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Högvakt 
Efter Operation Arion har fokus legat på att återta den 
ordinarie planerade verksamheten. Det innebär att 
värnpliktsutbildningen fortgår i oförminskat takt vid 
bataljonen. Pansarbataljonen har också gått på högvakt vid 
Stockholms slott med understöd från I 13 och I 21. Med start i 
veckan och under de nästkommande två veckorna kommer 
också arméns stabsövning ASÖ 22, där brigadstaben är övad, 
att genomföras i Enköping. 
 
Tidig höst är normalt också tidpunkt för olika chefsmöten. Det 
innebär att jag och regementsförvaltaren deltog vid ÖB 
chefsmöte i Falun vecka 36 och i slutet av förra veckan deltog 
jag tillsammans med Brigadchefen på arméns chefsgrupp vid 
P 7. Jag kommer återkomma till innehållet vid dessa möten i 
samband med förbandsorienteringen i oktober.  

Omorganiserad stab 
Från och med i måndags har också Regementsstaben intagit 
en ny organisation. I 19 har påbörjat en utveckling mot att 
2030 utbilda och mobilisera en hel brigad i Boden, med en 
efterhand ökande värnpliktsutbildning och överföring av krigsförband vilka tidigare tillhört OrgE med 
funktionsansvar. Detta kommer att ställa höga krav på I 19 med avsevärt ökade behov av planering 
för att vidmakthålla krigsförbanden. 

Antalet befattningar vid I 19 ökar inte markant i närtid, vilket innebär att tillgängliga personella 
resurser måste organiseras och samordnas på ett mer rationellt sätt för att lösa uppgifterna. 
Pansarbataljonen har tidigare burit stort ansvar för huvuddelen av krigsförbanden. Men när det blir 
fler krigsförband, kombinerat med en utökad grundutbildning av värnpliktiga, kommer bataljonen 
inte fortsatt kunna bära hela detta ansvar. 
 
GRO 23, det gemensamma arbetet med grundorganisering av alla OrgE, intas från 1 januari 2023 och 
innebär bland annat att brigadstabens kader fusioneras in i regementsstaben. Här är det dock viktigt 
att påtala att brigadstaben finns kvar som krigsförband och att ett stort antal stabsmedlemmar i 
regementsstaben även fortsättningsvis kommer vara krigsplacerade i brigadstaben. På Emilia finns 
mer information om hur regementsstaben är organiserad nu. 
 
Omvärlden fortsätter påverka oss 
När det gäller världen utanför I 19, armén och Försvarsmakten vet vi att älgjakten pågår för fullt. 
Förutom det går det att konstatera att Ukraina har gått på offensiven och tvingat tillbaka de ryska 
styrkorna i östra Ukraina. Vi vet också att det kommer bli ett regeringsskifte här hemma i Sverige 
efter det nyss genomförda valet. Hur dessa händelser kommer att påverka oss är i dagsläget för tidigt 
att säga, men att det kommer göra det på något sätt är nog inte alltför otroligt. 
 
 

 
Överste Nils Johansson 
Chef Norrbottens regemente 


