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Regementskamrater! 

Det är en svår situation som råder i samhället med den pandemi som pågår och det 

har varit en annorlunda vår för oss alla. När försvarsmaktsövningen Aurora 20 

flyttades fram blev det lite turbulent övningsplanering för oss på regementet. På 

kort tid skulle vi planera och genomföra slutövning för våra värnpliktiga här 

hemma istället för att åka till Skåne. Omplaneringen skötte ni utomordentligt bra 

och vi kunde genomföra Våreld på ett mycket bra sätt. Jag är nöjd med att 

förbanden i Skaraborg kunde öva samtidigt och att vi lyckades genomföra 

övningen i ett brigadkoncept där fristående bataljoner och funktioner kunde övas 

och prövas. De mål vi satte för värnpliktiga och krigsförbanden som vi har utbildat 

i år har nåtts vilket är mycket glädjande och vi kan nu krigsplacera dem. Övningen 

har också gett mycket bra träning för våra yngre befäl och det sätt på vilket vi har 

handlett och mentorerat dem ska vi utveckla vidare. I skrivande stund har de 

värnpliktiga precis ryckt ut.  

 

Det är nu, i dessa tider när vi uppmanas till social distansering som vi alla måste ta 

vårt ansvar och tillsammans göra vårt bästa för att lösa de svårigheter som uppstår. 

Det är inte över än utan vi måste fortsätta hålla i. Förberedelserna för inryck är 

igång och för första gången på många år rycker KB-elever in vecka 26. Vi har 

planerat och vidtagit åtgärder för att minska risken för smittspridning. Den här 

situationen påverkar hela samhället. Det kommer sannolikt fortsätta påverka oss 

under en längre tid. Vad det innebär för försvarsbeslutet som ska tas i vinter vet vi 

inte idag. Det kommer sannolikt vara en höst fylld med debatt, bland annat om 

vilken takt på tillväxt som Försvarsmakten ska ha. På regementet fortsätter vi våra 

planer för tillväxt, dels med artillerietablering i syd och dels med infrafrågor. Detta 

för att vara beredda när beslut kommer. Skövde är en given plattform för arméns 

utveckling och vi bidrar starkt till arméns förmåga i fält.  

 

Vi i Försvarsmakten måste se till att vi upprätthåller vår förmåga och beredskap 

samtidigt som vi lämnar det stöd till samhället som efterfrågas.  Det är i osäkerhet 

och svåra situationer som vi är som bäst. Nu nalkas semestertider med ledigheter 

för många. Även om det inte blir som vanligt så hoppas jag att ni alla ska få en 

riktigt skön sommar. 

 

Bengt Alexandersson 

Chef Skaraborgs regemente 

 

 

 


