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Boken om jägarregementets  
25 år i Arvidsjaur

Boka nu! 
Gör din beställning med namn och adressuppgifter till:  
bok_25_arvidsjaur@blådragoner.se 
Ni som redan förhandsbeställt boken via info@norrlandsdragoner.se  
eller bok_25_arvidsajur@blådragoner.se behöver inte göra om 
 förhandsbeställningen. Vissa e-postprogram (webbaserade och 
 program) kan inte hantera åäö i en domänadress.  
Pröva då istället bok_25_arvidsjaur@xn--bldragoner-25a.se  

Produktfakta
•  Framtagen på ideell basis av Kamrat-

föreningen Blå Dragoner.

•  200 sidor fyrfärg, 235 x 300 mm 
(240 x 305 inkl omslag)

•  Mer än 300 bilder 

•  37 skribenter (mer än 90 personer 
har bidragit med sina minnen)

Boken Norrlands dragonregemente, 25 år i Arvidsjaur, 1980–
2005, är boken om en toppmodern och efterfrågad enhet för 
det svenska försvaret, idag som igår. Soldaterna formade till-
sammans med befälet ett nytt regemente på en ort i Norrlands 
inland. Detta genom ett gott kamratskap, en hård och krävande 
utbildning som gav personal till viktiga krigsförband. 

Sedan 2005 utbildas Arméns jägarbataljon vid Norrlands 
dragoner i Arvidsjaur. Dragonerna levererar insatsförband med 
särklassiskt hög motivation och kvalité. 

För Arvidsjaur blev regementet en succé. Utveckling kom till 
orten i form av nya drivna kommunmedborgare och infrastruktur, 
främst symboliserad av den flygplats som blev klar 1990 och 
som hjälpt till i utvecklingen av ortens biltestverksamhet.
 Boken om K 4, från etablering 1980 till avveckling 2005, 
skulle ha varit tryckt för fem år sedan. Föreningens ekonomi 
var ansträngd samtidigt som förbandet K 4 avvecklades, men 
genom frivilligt arbete är nu boken framtagen. Finansiering 
av tryckning och distribution är fortfarande något som måste 
lösas, men boken kommer att levereras från tryckeriet till för-
bandets 30-årsdag i Arvidsjaur september 2010.  
 Boken trycks under andra hälften av augusti för leverans i mitten av september till Kamrat-
föreningen Blå Dragoner. Tipsa gärna vänner och bekanta! Hjälp till att göra  
boken känd bland alla Norrlandsdragoner och deras vänner.

Handla snabbt! Först till kvarn…
Nu har du chansen att kunna köpa boken om K 4:s 25 år  
som regemente i Arvidsjaur. Den kan bli:
• ditt minne att ta med dig in i framtiden
• din gåva till någon som du uppskattar eller vill ska  

veta mer om förbandet i norr eller en perfekt julklapp.
Boken trycks i ett begränsat antal och för de som bokar 
sig kommer den att skickas till den angivna hemadres-
sen. Leverans kommer att ske så långt lagret räcker i den 
ordning som beställningarna kommit in.
…först till kvarn!

Exempel på innehåll
•  Historik, flyttning och etablering

• Utbildningen samt krigsförbandet

• Idrott, fritid samt internationell 
verksamhet

• Soldat- och personalminnen

• Arméns Jägarbataljon och 
framtiden


