
Norringar, soldater mina damer och herrar! 

Efter den introduktionen är det skönt att ha kommit ner på jorden!! 

Det är med glädje men många olika känslor jag står här på Kristianstads Stora 

Torg igen. Olika känslor därför vi högtidlighåller nedläggningen av ett förband 

som borde funnits kvar men å andra sidan av just det skälet – förbandets höga 

kvalité så ska vi verkligen högtidlighålla och påminna oss alla om vikten av 

såväl svensk försvarsförmåga som av kompetenta förband – Norra Skånska 

Regementet och Norringebrigaden var just det och stod för just det – högsta 

kvalité. 

När man säger kvalité, syftande på försvarsförmåga, måste man blicka tillbaka i 

vår historia och också reflektera på läget idag. Jag tillåter mig att göra just det en 

dag som denna, i juni 2019. 

Så var började vi Norringar vår framfart? 

När Sverige förlorat Finland 1809 beslöt kungen att uppsätta två nya regementen 

i Skåne nämligen Norra Skånska Regementet, I 24 och Södra Skånska 

Regementet I 25. 

Den 9 februari 1812 utfärdades den första regementsordern där det tillkännagavs 

att regementets förste chef var Generalmajor Georg Carl von Döbeln. Döbelns 

eget valspråk blev också regementets, nämligen Ära, Skyldighet och Vilja – ett 

valspråk som många idag skulle ha glädje av att följa och som jag återkommer 

till. Exercis med soldater och hästar bedrevs 1812 precis här där vi står idag på 

Kristianstads Stora Torg och ofta under Generalen von Döbelns överinseende. 

Skälen till kungens så kloka beslut då var att huvuduppgiften för den tidens 

krigsmakt var försvaret av vårt land – med det då rådande läget krävdes mer 

resurser, i huvudsak fler soldater och då beslöts att inrätta infanteriregementen 

som komplement till de redan existerande två kavalleriregementena i Skåne. 

Norra Skånska regementet blev 1927, I 6 och 1963 ombeväpnades regementet 

till pansarregemente P 6. En lång period som infanteri innan förbandet blev 

bandburet innebar genomgående hög kvalité i utbildning från enskild soldat till 

förband som fortsatte med kvalificerad materiel såsom stridsvagnar och 

pansarbandvagnar efter 1963. 

Regementet utmärkte sig i modern tid såsom ett regemente med hög kvalité på 

officerare, soldater och den genomförda utbildningen. Chefer såsom Lars-Fritiof 



Melin och Bengt Bertilsson satte en standard som innebar att krigsförbandens 

förmåga sattes främst och därmed var Norringarnas förband alltid av högsta 

kvalité. När dessutom det investerades i renovering av våra Centurion 

stridsvagnar i slutet av 80-talet innebar det att Norringarna då var Sveriges 

modernaste pansarbrigad med operativt högklassig anfallsförmåga som dess 

olika bataljoner i krigsförbandsövningar ständigt visade prov på.  

Just denna typ av förmåga och kvalité efterfrågas idag av många inklusive mig 

själv! 

Just där och då, efter kalla krigets slut ansågs omvärldsläget medge omfattande 

reduktioner av försvarsutgifterna. Därmed inledde svenska regeringar och 

riksdag en period av nedrustning tyvärr utan tydliga säkerhets- och 

försvarspolitiska mål utan bara jakt på finansiella reduktioner. Konsekvenserna 

har drabbat vårt land och vår Försvarsmakt hårt. Antalet armébrigader 

minskades med 90 % eller från 29 till 2. Ingen politiker ville lyssna på behovet 

av att välja en ambitionsnivå för vårt försvar. Detta skapar idag oerhört stora 

utmaningar när de ska åtgärdas. 

Var står svensk försvarsförmåga idag?  

Det globala säkerhetspolitiska läget präglas av instabilitet och hög grad av 

oförutsägbarhet. Utvecklingen är svårbedömd och stundtals snabb.  

Det säkerhetspolitiska läget har försämrats i Sveriges närområde och i Europa. 

Rysslands fortgående aggression mot Ukraina och den olagliga annekteringen av 

Krim strider mot Förenta Nationernas våldsförbud och mot den europeiska 

säkerhetsordningen liksom mot de normer, samarbeten och institutioner som 

utgör fundament för europeisk säkerhet. Det ryska agerandet i Georgien 2008, i 

Ukraina sedan 2014 samt Syrien sedan 2015 visar en rysk vilja att använda 

militära medel för att nå politiska mål, såväl inom som utanför Europa. Ett 

fortsatt undergrävande av den europeiska säkerhetsordningen har negativa 

konsekvenser för Sveriges säkerhet. Hela försämringen är fortsatt en följd av 

ryskt agerande och diametralt motsatt det läge som bedömdes när Norra Skånska 

Regementet lades ner 1994. 

Sveriges geografiska belägenhet har fått ökad säkerhetspolitisk och 

militärstrategisk betydelse genom det växande intresset av Arktis och 

Östersjöområdet. Östersjön är, vid sidan om Svarta havet, den region i Europa 



där Rysslands intressen tydligast ställs mot övriga Europeiska länders och 

USA:s intressen. 

Försvarsberedningen har slagit fast att ett väpnat angrepp mot Sverige inte 

kan uteslutas. Det kan heller inte uteslutas att militära maktmedel eller hot 

om sådana kan komma att användas mot Sverige. Sverige blir oundvikligen 

påverkat om en säkerhetspolitisk kris eller väpnad konflikt uppstår i vårt 

närområde. 

Sverige är nära sammanflätat med omvärlden. Vår försvarsvilja är stark, 72 % i 

senaste mätningen 2018. Vår säkerhetspolitik bygger på samarbete tillsammans 

med flera länder. Avgörande för vår säkerhet är samarbeten med Finland, övriga 

nordiska länder samt Europa men främst England och Tyskland och sannolikt 

viktigast USA. 

I samarbetet och som militärt alliansfritt land måste vi ha en egen robust 

tillgänglig förmåga som kan användas tillsammans med samarbetsländer 

och därmed ger en trovärdig förmåga mot angrepp. Försvarsmaktens 

förmåga är bra men Sveriges försvar eller försvarsförmåga är för liten. 

Försvarsbeslutet 2015 var startpunkten för Sveriges Försvarsmakt att återskapa 

en tillräcklig operativ förmåga.  

Försvarsberedningen anger, i sin rapport 14 maj i år, att en fortsatt tillväxt av 

Försvarsmakten ska ske 2021-2025.  

De är alltså lika kloka som kungen var i början på 1800-talet, vi behöver mer för 

vår säkerhet och trygghet!  

Ekonomin ska nå 1,5% av BNP till 2025 eller ca 84 miljarder årligen. Redan 

2020-2021 kommer vårt grannland Finland att avdela 2 % av BNP till sitt 

försvar. 

I talande stund har dock regeringen inte accepterat finansieringsnivån. Detta är 

helt fel. 1,5% är ett delmål på vägen mot en rimlig nivå som motsvaras av 2 % 

precis som Finland redan beslutat och Norge är på god väg emot också liksom 

övriga Europa inom NATO. 

 

 

 



Vad innebär detta för förbanden i Skåne? 

Jo försvarsberedningen anger att armén ska växa från 2 till 4-5 brigader. Tre av 

dessa ska vara mekaniserade med tre bataljoner i varje. Dessa tre brigader ska ha 

sin hemvist i Boden, Skövde och Revinge. 

Innebörden är att Södra Skånska Regementet återfår sitt brigadansvar för en 

mekaniserad brigad. Stridsvagnar och stridsfordon ska dessutom moderniseras 

vilket är logisk då de är av årsmodell från 90-talet. Oerhört glädjande och helt 

rätt och något vi alla ska glädjas åt. Södra Skånska brigaden får då fortsatt bära 

traditioner, inte bara för sig själv utan också för Norringarna från Kristianstad 

såväl som Dragonerna som fanns på P 2 i Hässleholm. 

2017 inrättades Gotlands regemente. Inom kort har Södra Skånska Regemente 

ansvar för brigad igen. De närmaste åren kommer innebära fortsatt tillväxt av 

svensk militär förmåga så att vi som land kan känna den trygghet vi förtjänar. 

För mig som uppväxt på Norringarna vars valspråk jag lovade återvända till som 

är Ära, Skyldighet och Vilja, känns detta inte bara rätt utan helt logiskt för 

Sverige – vår säkerhet är inget särintresse, som någon påstod, utan ska vara i 

nationens intresse. 

Min förste regementschef Öv L-F Melin skrev en gång till mig följande vilket 

jag alltid burit med mig: 

Äran före ditt tal / Skyldigheten ditt kunnande / Viljan din strid 

Ni kan applicera detta på Försvarsmaktens och riksdagens försvarsberednings 

arbete för att återskapa Sveriges militära förmåga. 

För mig är det viktigast att de vi väljer till Sveriges riksdag och regering, leder 

vårt land efter samma grunder det vill säga med ära, skyldighet och vilja leder 

landet i nationens bästa av frihet, demokrati och mänskliga rättigheter. 

Norra Skånska regementet stod för det och Södra Skånska regementet gör det 

för framtiden. 

Tack och ha en fortsatt underbar dag och skön sommar!! 


