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Regementskamrater! 
Vårvintern, den femte årstiden har anlänt och den oerhört intensiva våren har 
förhoppningsvis kulminerat. 
 
 

Under Northern Wind hände tyvärr även det som inte får hända, en tragisk olycka där en av våra soldater, 
Helena Fjellström ur 145:e hemvärnsunderrättelsekompaniet omkom. Strax efter 01.00 på måndag den 25 
mars så blev jag orienterad om händelsen av bataljonsövningsledaren på 192:a mekaniserade bataljonen 
och fattade omedelbart beslut om att aktivera I 19 krisledning. Trots tiden på dygnet var responstiden 
mycket snabb och jag beslutade att låta stabschefen leda vår krisledning lokalt i samverkan med 
övningsledaren för NW 19. Jag begärde och fick en helikopter tilldelad och tog mig tillsammans med 
regementsförvaltaren och regementspastorn Staffan Klingert, till Sundsvall där närmast anhöriga fanns. 
Även chefen för Fältjägargruppen fick ge sig iväg tillsammans med polis för att underrätta anhöriga i 
Östersundsområdet. Runt kl. 09.00 på morgonen hade vi underrättat alla utom en anhörig som chefen P 4 
fick besöka i Skövdeområdet. Jag erbjöd de anhöriga att flyga med upp till Boden för att få möjlighet att 
förstå olyckan genom att besöka platsen och besöka bårhuset för att ta farväl av Helena. 
 

 
 
Vi blev en skara på totalt nio personer som flög upp till Luleå där vi möttes av personal från F 21 som stod i 
givakt iförda m/87 på helikopterplattan. Vi fick disponera skogsmässen och fick möjligheten att introducera 
våra krisstödjare från l 19. Därefter flög vi ut och såg olycksplatsen från luften. Där jobbade 
marksäkerhetsofficeren och bataljonsförvaltaren ur pansarbataljonen tillsammans med militärpolisen för 
att initialt dokumentera händelsen, men vid denna tidpunkt framförallt med det obehagliga arbetet att 
städa platsen så att de anhöriga skulle kunna besöka den följande dag. Ni gjorde mer än jag någonsin 
kunnat begära, ni har min tacksamhet och respekt. 
 
Efter att ha sett platsen från luften och genomfört samtal under kvällen önskade de anhöriga att få träffa 
den grupp som var med Helena när olyckan inträffade. De ställde upp med kort varsel på tisdagen och 
gjorde ett fantastiskt jobb att återberätta hur de uppfattat händelsen trots att de naturligtvis själva var 
väldigt tagna av att ha mist sin vän och gruppmedlem. 
 
 



Andakt på olycksplatsen 
Efter att ha träffat gruppen och fått en förståelse för vad som hänt på platsen så flög vi ut till olycksplatsen 
och lade ner blommor tillsammans med några personliga symboler och Staffan höll en fantastisk andakt. Då 
vi flugit tillbaka till Luleå var det dags för det jag och de anhöriga bävat mest för, att se Helena. Mina 
farhågor besannades inte och det blev en fin men mycket känslosam upplevelse där det kändes som att det 
sjönk in på riktigt att vi hade mist en av de våra. 
 
Parallellt med vår rundresa med de anhöriga genomfördes ett mycket bra jobb med krisledning, 
pressinformation och krisstöd på de inblandade enheterna under ledning av stabschefen. Ni är så många 
som gjorde att tragedin kunde hanteras så bra som den gjorde och det känns tryggt att vi klarar även det 
svåra. Jag är stolt över hur vi tog hand om de anhöriga och oss själva i det inledande skedet och vet att det 
fortsätter även framåt. Tack till alla er som gör det möjligt. 
 
Trots den oerhört tragiska händelsen fortsätter livet och verksamheten vid förbandet framåt även om 
pågående utredningar kommer att påverka oss under de närmaste månaderna. 
 
Efter årsskiftet har ett antal större och mindre övningar genomförts vid samtliga våra bataljoner med goda 
resultat. Vid pansarbataljonens bataljonsövning blev vi även påminda om faran med istäckta vattendrag 
genom det allvarliga tillbud som inträffade då ett stridsfordon 90 gick genom isen i Vändträskån, tack och 
lov utan personskador. Militär grundkurs för officersaspiranter med särskild uttagning som fått den 
kryptiska akronymen ”MKG SOFU” har dragit i gång. Officiellt är ”Ledning För Starkare Försvar” genomfört 
tillsammans med skapandet av en Logistikenhet och Garnisonsstödsenhet i Bodens garnison, i realiteten 
har vi dock bara påbörjat arbetet. 
 

 
 
Vinterutbildningar 
Vid Vinterenheten och i Arvidsjaur har även genomförts ett antal utbildningar för internationella gäster, 
bland annat från USA och Polen. Vidare har vinterutbildning genomförts för våra skolor och gästande 
svenska förband i såväl Boden som Arvidsjaur och Östersund. Det innebär att vi återigen kommer att ha 
cirka 20 000 gästnätter vid I 19! Våra dykare har tillsammans med nordiska kollegor deltagit i operation 
NANOOK- NUNALIVUT i Canada, en övning med fokus på dykning i arktiska förhållanden. 
 
Vi har även haft ett digert besöksprogram vid regementet, där Kronprinsessan följt av ÖB toppar listan på 
högnivåbesök i Arvidsjaur, men även chefen insats, arméchefen, armétaktisk chef, Frankrikes ambassadör, 



biskopen, landshövdingen, de politiska ungdomsförbunden och många fler har besökt regementet efter jul. 
 

 
 
Planering för ökade volymer 
På planeringsfronten pågår dialoger för vilka uppdrag och resurser regementet ska få under 2020 och 2021. 
Därtill pågår även planering mot att kunna utöka antalet tjänstegrenar och funktioner för att kunna 
förbandsomsätta samtliga ingående delar i en brigad genom grundutbildning i Boden. Därtill planeras för 
fler jägarbataljoner vilket väcker förhoppningar om ett återupprättat regemente i Arvidsjaur under den 
kommande tioårsperioden. Volymmässigt handlar det sannolikt om ca 500-600 värnpliktiga vid 
pansarbataljonen och ca 200-250 i Arvidsjaur under denna period. I ekvationen ingår självklart även att A 9 
utbildar vissa av de förband som ingår i en nordlig brigad varvid den totala volymen värnpliktiga i Boden 
förväntas öka ytterligare, vilket även ställer krav på ökat stöd i de flesta funktioner. 
 
Innan det är dags för utryckning för våra värnpliktiga soldater väntar högvakt och REMI. Högvakten bestrids 
även av våra hemvärnsförband under den inledande perioden. Utan hemvärnets medverkan hade det blivit 
mycket svårt att hinna med vård och ceremoniträning för övriga förband, starkt jobbat Västernorrland! 
 

 
 



Övning - Värdlandsstöd - Informationsoperation  
Vårens stora nummer var naturligtvis Northern Wind, den övning som så många har jobbat med att 
förbereda i nära 18 månader. Det finns många olika intryck från övningen, men det sammanfattande 
intrycket är - succé. Tyvärr gav ett utdraget förlopp vid korsandet av Kalixälven och bristfälligt fungerande 
simulatorer i slutet av övningen en känsla av misstro på såväl röd som blå sida. Sammantaget har dock 
garnisonen gjort något som inte övats tidigare i Sverige -värdlandsstöd av en finsk bataljonsstridsgrupp och 
en norsk brigad, det har uppmärksammats från många håll och sänder oerhört viktiga säkerhetspolitiska 
signaler, i den kontexten har vi genomfört en informationsoperation. Dessutom har båda brigadcheferna 
fått svettas, tänka och känna sig underlägsna ur varsitt perspektiv: färre grova eldrör respektive färre antal 
manöverenheter. 
 

 
 
Våren kommer att gå blixtsnabbt och rätt vad det är så är sommaren här. Njut av vårvintern medan den 
varar. 
 

 
 
Överste Jonny Lindfors, regementschef 


