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Regementskamrater! 
I skrivande stund ser jag hur hösten griper sig fast utanför kanslihuset. Vi har haft en 
bra sommar där nygamla rutiner väckts till liv när vi för första gången på ca 15 år tog 
in KB-elever. En kategori som är viktig när vi ska växa och utbilda fler krigsförband. 
Förra veckan följde jag deras baskerprov där de visar goda personliga egenskaper 
och färdigheter. Tack vare bra utbildningsinsatser från er som är truppbefäl, är de på 
god väg att kunna kliva in i rollen som chefer och kunna leda andra värnpliktiga 
under året.  
 
Utöver KB-inrycket har vi haft ett inryck för elva månaders värnplikt och snart 
kommer våra nio-månaders. Det är inspirerande att se att hela regementet engageras 
med bra insatser från GarnE och LogE som stöd för de värnpliktiga utöver det bra 
arbete som görs på våra kompanier. En viktig faktor till varför det fungerar bra är att 
från hela regementet engagera handledare som under uppstarten utgör ett bollplank 
för de yngre! Samma goda arbete som vi genomförde under Våreld, där några av er 
mer erfarna officerare var med och handledde yngre kollegor i truppföring. Detta är 
ett arbetssätt som vi kommer att fortsätta med när vi bygger våra krigsförband med 
Brigaden i fokus. 
 
En annan viktig personalkategori som nu får en nytändning med anledning av vår 
tillväxt är reservofficerare. Vi överser nu våra behov där främst KB är början på den 
röda tråd som ska komplettera våra fastanställda officerare i en växande 
krigsorganisation. Förbandshjulet med KFÖ/GKÖ, SÖB, KFK med mera är på väg 
att byggas upp.  
 
För att ligga på framkant, som vi skaraborgare brukar göra, har vi redan börjat en del 
förberedelser för att vara beredda när försvarsbeslutet tas i slutet av året. Vi har nu 
tillsatt en projektgrupp för hur vi ska ta oss an artillerietablering i syd- och 
mellansverige med tillhörande värnpliktsutbildning. Var någonstans artilleriet i syd 
ska placeras framöver är också under utredning. Vi har tillsammans med 
Högkvarteret genomfört rekognosering både i Kristinehamn och Villingsberg och vi 
får se vad våra politiker slutligen bestämmer sig för. På ny plats eller redan 
etablerad? 
 
Under årets Försvarskonferens i Skövde kommer flertalet försvarspolitiker delta som 
en av många intressanta programpunkter i ämnet Totalförsvar. I år blir det inte en 
konferens så som vi har genomfört den tidigare utan vi kommer att direktsända den 
via webben. Det innebär att de av er som har möjlighet kan delta och anmälan är nu 
öppen för alla med en kostnad av 0 kr. Anmälan sker via Försvarsmaktsrådet 
hemsida, https://forsvarsmaktsrad.se/forsvarskonferens-2020/. Hoppas ni tar er tid att 
följa sändningen den 12 oktober. Den ger en bra inblick i utvecklingen av vårt 
totalförsvar. 
 
Anledningen till det förändrade formatet på konferensen är naturligtvis covid-
19/corona. Det har påverkat oss alla på många sätt och vi måste nog ställa in oss på 
att det fortsätter göra så. Vi har vidtagit en hel del åtgärder som ni känner till och vi 
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fortsätter att analysera risker och vidta de åtgärder som krävs för att vi ska kunna 
upprätthålla vår verksamhet och bidra till Försvarsmaktens förmåga.  
 
Vid nästa brev hoppas jag kunna omvandla några fler frågetecken till utropstecken i 
utvecklingen av Skaraborgs regemente med vårt ansvar för Brigad och Garnison. 
 
Det vi gör ska vi göra bra/Arvet förpliktar! 
Bengt Alexandersson 
 
 
 


