
 

                   
SKARABORGS REGEMENTE    

   

 
Vänner! 

 

Efter en intensiv vår, går vi nu mot semester.  

 

Under första halvåret kan vi tillsammans notera att mycket bra verksamhet genomförts vid regementet. Allt 

kan inte beskrivas i en sommarhälsning men några delar vill jag särskilt lyfta fram.  

 

Wilska kompani är Sveriges operativa reserv och den 1 januari påbörjade de sin två-åriga 

beredskapsperiod. Övning Cold Response genomfördes i Norge där delar ur krigsförbandsenheten med 

42:a mekaniserade bataljonen och 1:a tungtransportkompaniet deltog. Vi har genomfört förbands- och 

befattningsövningar med 38:e, 39:e och 40:e hemvärnsbataljonerna, vi har genomfört 

ledningsträningsövning med Militärregion Väst (Geltic Bear med tio bataljoner), vi har genomfört 

P 4-övning Våreld med 2:a brigadstaben, 41/42:a mekaniserade bataljonerna, 18:e stridsgruppen och 1:a 

tungtransportkompaniet. En övning där P 4 dessutom bjöd in elva andra regementen och centra att delta. 

Totalt övade vi ca 1600 soldater och officerare. Övning Våreld 2016 blev en större övning än vad 

Arméövningen var på denna sida Vättern 2015. Vidare har vi deltagit i Brigadstridsledningsövningen, 

genomfört gruppchefsskolor, befattningsutbildningar och mycket mer. Allt detta har understötts av våra 

skjutfält, försvarshälsor, tekniska avdelningen och funktioner. Kort sagt, en intensiv och mycket lyckad vår 

som har gjort våra krigs- och hemvärnsförband än vassare! Vi skall göra det som är vår uppgift – öva för 

att upprätthålla vår förmåga till väpnad strid.  

 

Omvärldsläget har de senaste åren förändrats mycket. Mot bakgrund av detta togs ett politiskt beslut att 

förstärka Gotland med mekaniserade förband. P 4 fick uppgiften att rekrytera, utbilda och vidmakthålla 

18:e stridsgruppen på Gotland. Dessutom togs ett försvarsmaktsbeslut att tillföra ett 

brigadspaningskompani till 2:a brigaden. Påbörjad utbildning och rekrytering går bra och jag hälsar er 

välkomna till regementet!  

 

Vi har också kamrater som mycket förtjänstfullt genomför insats i Mali. Viktiga insatser i en komplicerad 

hotbild. Jag vill sända en särskild hälsning till er som under sommaren fortsätter att göra insats! 

 

Jag ser fram emot en höst som bland annat innebär att GU NY (Grundutbildning Ny) startar. Ca 250 

soldater kommer att rycka in och ges utbildning under 9-11 månader. Ett nytt system där rekrytförmåner 

gäller under hela utbildningstiden. Detta är mycket bra. 

 

Vår verksamhet möter ÖB framtidsbild: ”Ett starkare försvar - möter varje hot, klarar varje utmaning”. En 

ökad militär förmåga – och högt förtroende.  

På P 4 bygger vi kompetenta och vassa krigs- och hemvärnsförband. Dessa bildar Sveriges försvarsmakt.  

På P 4 tränar och övar vi för de svåraste av uppgifter – den väpnade striden. Den uppgiften ställer de 

högsta kraven på oss alla. Den kräver ansvar, vilja och kamratskap. Om man inte står för någonting – faller 

man för ingenting! 

  

Jag önskar dig en bra och välförtjänt semester och jag vill tacka dig för de insatser du gör dagligen för 

Sveriges försvar. Det är du som bygger regementet och dess krigsförband.  

 

Väl mött i verksamheten. 

Arvet Förpliktar! 

 

 

 

Överste Fredrik Ståhlberg 

Chef Skaraborgs regemente, P 4 

 

 


