
Invigning I 21 januari 2022   

Chefen har ordet 15 februari 2022 
 

Regementskamrater! Nytt år, nya utmaningar brukar det ju heta i vissa 
sammanhang och det stämmer verkligen in på inledningen av 2022. För oss på  
I 19 inleddes också året med ett flertal parallella aktiviteter som både var 
planerade och oplanerade. 

 
Den 16 januari återinvigdes Västernorrlands regemente I 21 med Jämtlands fältjägarkår av prins Carl 
Philip. En invigning som var planerad och där personal från regementet hjälpt till i stor omfattning. Det 
som inte var planerat var dock att smittspridningen av covid-19 och omikron-varianten medförde ett 
antal omplaneringar alldeles i anslutning till ceremonin. Trots det blev det en värdig och fin ceremoni 
när I 21 återinvigdes. Invigningen innebär också att vårt stöd till I 21 går in i en ny fas. Från att vi 
exempelvis anställt personal till I 21 och undertecknad beslutat anställningarna är det nu C I 21 som 
anställer och vi är behjälpliga. 

 

 
I samband med årsskiftet övertog vi på I 19 uppgiften att ansvara för den operativa beredskapsstyrkan, 
OBS. Den enhet som tilldelats uppgiften vid I 19 är första pansarskyttekompaniet vid Pansarbataljonen. 
Knappt hade kompaniet påbörjat lösa beredskapsuppgiften innan I 19 erhöll en ny uppgift, nämligen 
att avdela förbandet till den förstärkningsoperation som skulle genomföras på Gotland. En uppgift som 
kompaniet har löst mycket väl under ca tre veckors tid. Även övriga delar av regementet som varit 
inblandade har löst sina delar mycket väl. Här tänker jag på staberna både på bataljons- och 
regementsnivå, men också på logistikenheten och tungtransportplutonen, vars insatser varit direkt 
avgörande för att få kompaniet till Gotland på rätt tid med rätt utrustning.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operativa beredskapsstyrkan under förberedelserna inför avfärden mot Gotland.   



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.  
 
Vid pansarbataljonen fortgår värnpliktsutbildningen med full fart trots den pågående höga 
smittspridningen. Nyligen har bataljonen parallellt deltagit i övning Brigstri 22 med staben samtidigt 
som det genomförts skarpskjutningsperiod. När det gäller Brigstri 22 uppfattar jag det som mycket 
positivt att övningen har genomförts distribuerat och att vi därmed har kunnat delta från Boden. Något 
som definitivt känns modernt och bör utvecklas framgent.  Närmast väntar Vintersol som en 
förberedelse för Cold Response 22, vilken går av stapeln under mars månad i norra Norge. 
 
Förutom den verksamhet som sker vid pansarbataljonen 
så är Försvarsmaktens vinterenhet i full gång med sina 
årliga vinterutbildningar av både svensk och utländsk 
personal. Just när det gäller vinterenhetens verksamhet 
känns det som att intresset blir större och större för varje 
år som går, inte minst ifrån våra utländska partners.  
 
När det gäller kommande verksamhet har vi förutom Cold 
Response en hel del att se fram emot. Brigaden deltar 
exempelvis med kader i den finska övningen Deployex i 
slutet av februari.  I början av mars rycker det återigen in 
värnpliktiga som genomför 15 månaders utbildning vid 
pansarbataljonen. Totalt är det ca 60 personer som rycker 
in, varav knappt 20 kommer genomföra sin 
förstegsutbildning vid I 19, för att sedan till hösten flytta 
över till I 21 och I 13. Här blir det viktigt att vi efterhand drar nygamla erfarenheter över hur deras 
utbildning ska genomföras. Vi har också ett antal viktiga besök att förvänta oss i närtid. 
 

Regementet har också uppgiften att arrangera FMM 
Skidsport, med ca 80 anmälda deltagare som fick en 
kylslagen inledning under tisdagen.  
 
Avslutningsvis är det glädjande att kunna konstatera 
att vi fortsätter leverera inom samtliga områden 
oavsett uppgift/uppdrag.  
 
 
 
 
 

Överste Nils Johansson 
Chef Norrbottens regemente 

FMM skidsport inleddes under tisdagen.   


