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Det var längesen svenska generaler 
och amiraler publicerade me-
moarer, Carl Björemans bok är 

välkommen. Björeman har varit en flitig, 
stridslysten och stridbar debattör, en man 
av fasta övertygelser, föga anpasslig, li-
delsefullt obenägen att kompromissa, ofta 
i fejd med överheten. Därför är förvänt-
ningarna stora. Och det ska direkt sägas: 
denna laddade, innehållsrika, välskrivna 
självbiografi, baserad på detaljerade dag-
boksanteckningar och idog arkivforskning, 
infriar högt ställda förväntningar.

Björeman började som volontär 1941, 
gick den långa vägen, blev fänrik 1949 och 
generallöjtnant 1984, lämnade aktiv tjänst 
1988. Under sina 47 militära år tjänstgjorde 
han vid fem infanteriregementen, var 
lärare vid Militärhögskolan och observa-
tör i Korea, verkade i olika omgångar i 
Försvarsstabens operationsledning och i 
Östra milostaben, slutade som stabschef 
och därefter militärbefälhavare för Södra 
militärområdet.

Koncentrerat och medryckande redogör 
Björeman för vad han upplevt och varit 
med om i det militära: regements-, skol-

och stabsmiljöer, övningar av skilda slag, 
stabsöverläggningar, beredskapskontroller, 
utländska besök, egna besök i utlandet, 
upplysningsverksamhet, idrott m m; icke 
minst intresseväckande är förstås hans 
skildring av spelet bakom de militära kulis-
serna. Familjeliv och umgänget med vänner 
får sin beskärda del. Över- och underord-
nade, kamrater liksom vänner, bestås ofta 
en karaktäristik. Läsaren av boken får själv 
ta reda på vilka av de berörda som är vid-
synta, analytiska, exekutiva, diplomatiska, 
eldfängda, tröga, lättillgängliga – eller 
motsatsen. Författaren eftersträvar att vara 
rättvis – de som ådragit sig hans misshag 
avlövas för den skull inte sina ”goda” si-
dor. Den sarkastiske och vasse Björeman 
är faktiskt förvånansvärt erkännsam i sina 
personomdömen.

Bokens tyngsta inslag, de mest lad-
dade,  handlar om de strategiska /operativa 
överväganden och beslut vilka Björeman 
gjort, fattat eller deltagit i. Han sticker 
inte under stol med att han varit med om 
och ”tyckt” åtskilligt även i höga chefers 
närvaro. Boken har en undertitel: Vi hade 
en gång en försvarsmakt. Björeman sam-
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manfattar: ”Detta är en berättelse som för 
min del började i optimism och som slutade 
i pessimism”.

Omorganisationen 1961 av Försvars-
staben innebar, i varje fall formellt, att en 
integrerad operativ ledning tillkom under 
ÖB. Politiskt fastställdes att Krigsmakten 
skulle ha hög mobiliserings- och långsik-
tig beredskap. I stort gick verksamheten 
till så att ÖB till regeringen ingav förslag 
rörande krigsorganisation och verksamhet. 
Statsmakterna fastställde ekonomisk ram 
och utfärdade vissa föreskrifter; på den 
grunden agerade ÖB.

Naturligtvis måste även den omedelbara 
beredskapen regleras. Björeman blev under 
sin första tid vid Försvarsstaben huvudre-
daktör för ÖB kuppförsvarsorder, utfärdad 
1962: ”Den skar rakt igenom lednings-
kedjorna inom alla försvarsgrenar ned 
till lokal nivå, med andra ord ett praktiskt 
exempel på den omtalade samordningen 
till en krigsmakt”.

Från mitten av 1960-talet skedde den 
förändringen att statsmakterna fastställde 
den ekonomiska ramen utan att ÖB dess-
förinnan ingivit förslag i berörda hänse-
enden. Till ramen fanns villkor anknutna. 
Följden blev, säger Björeman, att ramvill-
koren (i praktiken innebärande inriktning 
av lokalisering, industristöd etc) kom att 
styra verksamheten, ringa avseende fästes 
vid strategiska och operativa faktorer. På 
den militära sidan kom krigsmaktssam-
ordningen av sig – det operativa hamnade 
i skymundan.

Som absolut nödvändigt framkom dock 
att vidta vissa åtgärder för Övre Norrlands 

vidkommande. Det krävdes att förband 
i akut läge snabbt kunde insättas för 
skydd av mobiliseringen. Dessa förband 
måste vara lokalt rekryterade. Skulle en 
ÖN-brigad ”offras” – till förfång för den 
långsiktiga beredskapen? Det satt hårt åt 
men så småningom blev det så.

Laddad blev frågan om hur den lägre re-
gionala nivån skulle utformas: vem skulle 
ansvara för planläggning och ledning om 
ett större antal arméstridskrafter tillfördes? 
ÖB-kandidaterna Carl Eric Almgren och 
Stig Synnergren var av olika mening. Alm-
gren ville att försvarsområdesbefälhavar-
na, Synnergren att fördelningschefer med 
rörliga staber skulle få ansvaret. Resultatet 
blev en kompromiss. Den högsta militära 
nivån saknade, kommenterar Björeman, 
gemensam grundsyn.

I mitten av 1960-talet framstod som 
alltmer uppenbart att det största militära 
hotet mot Sverige var överraskande inlett 
anfall. ÖB Synnergren ansåg, därtill rådd 
av bland andra Björeman, att inriktningen 
”balanserat periferiförsvar i anslutning 
till gräns och kust” var förlegad. Segt 
motstånd på djupet av vårt territorium 
med förmåga till kraftsamling på av för-
ande punkter borde väljas. För arméns 
vidkommande borde sistnämnda leda till 
att en omstöpning av krigsorganisationen 
mot lättare och rörligare förband, snabbt 
insatsberedda, kom till stånd.

Försvarsgrenscheferna var emot en 
förändring. Arméchefen Nils Sköld t ex 
höll, säger Björeman, envist fast vid att 
vi skulle försöka hindra en angripare från 
att tränga in i landet innan vi övergick 
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till fördröjningsoperationer. (Och strängt 
taget: fanns det i akut läge något alternativ 
så länge stridskrafter fanns tillgängliga och 
läget inte innebar att avvärjning var omöj-
lig? Björeman citerar sig själv i skriften 
Vägvalsfrågor för armén 1988, det år han 
lämnade aktiv tjänst:” Vi måste därför, för 
att vara trovärdigt fredsbevarande, kunna 
(kursiverat här)förskjuta tyngdpunkten 
från gräns och kust in i landet”. Både och 
alltså.)

Debatten om fördröjningsoperationer 
hann komma ur spår innan den falnade: 
några debattörer hävdade t ex att försvar på 
djupet innebar att den beryktade centralför-
svarsprincipen åter skulle tillämpas.

Under alla omständigheter, resultatet 
(ÖB operationsorder 1978) blev att ing-
enting ändrades. Balansen mellan för-
svarsgrenarna bestod. För arméns vidkom-
mande behölls krigsorganisationen. Som 
följd av ramstyrningen skedde, förfäktar 
Björeman, ”skönsmässig nedskärning” av 
förband, övningar i högre förband slopa-
des; vilsna försök till besparingar genom 
garnisonssamordning bidrog till röran. 
– I sammanhanget berättar Björeman 
om ett tjänstebesök i Tyskland 1980. En 
av tyskarna frågade varför Sverige inte 
gjorde sofistikerade vapen i stället för so-
fistikerade vapenbärare (det var JAS som 
var på tal) …

Som militärbefälhavare försökte Bjö-
reman att i möjlig utsträckning inrikta 
verksamheten mot att åstadkomma sam-
trimmade förband, snabbt insatsberedda 
– kapabla att på plats klara givna uppgifter 
enligt gällande krigsplanläggning. Förban-
den skulle värderas mot krigsplanläggning-

ens krav. Han säger sig ha fått röna mothåll, 
t o m mothugg från högre instanser i denna 
strävan. Debatten utvidgades. Menings-
utbytet mellan ÖB Bengt Gustafsson och 
MBS Carl Björeman gick upp i falsett (ut-
trycket är inte Björemans). ÖB borde ”bita 
huvudet av skammen”, sade Björeman. ÖB 
kallade Björeman ”överfrustrerad” och 
hans kritik ”ohederlig”. Det blev öppen 
brytning mellan dem.

Björeman avrundar: ”Försvarsmaktens 
utveckling efter 1988 har bekräftat de 
farhågor som jag hyste under mina sista 
år i tjänst”: Har omavvägningar på stra-
tegisk/operativ grund därefter övervägts? 
Må här endast återges vad dåvarande ställ-
företrädande ÖB Frank Rosenius skriver 
om Försvarsmaktens beslutsunderlag till 
regeringen i maj 1999: ”Det skall direkt 
sägas att kring de operativa frågorna, det 
vill säga hur vi tänker utnyttja våra förband 
nu och i framtiden, hann vi knappt med 
att tänka de inledande tankarna innan vi 
var tvungna att lämna in underlaget till 
regeringen”.

Det förrådsställda invasionsförsvaret är 
ett minne blott. Utvecklingen går, fast inte 
friktionsfritt, mot ett nätverksbaserat för-
svar, än så länge mest bestående av demon-
stratorer, år 2008 tänkt att ”beredskapssatt” 
framträda i skepnad av EU Battle Group. 
Försvarsministern har uttalat att det inte 
finns ”något överblickbart hot från en 
annan stat” men att det måste finnas en 
beredskap för nya hot, en ”grundläggande 
försvarsförmåga.” Har vi det, är vi på väg 
mot en långsiktigt hållbar försvarsmakt? 
Undrar faktiskt inte bara Carl Björeman.
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No less than twenty of Lieutenant General 
Carl Björeman’s total of forty-seven years 
in uniform were spent serving on Swedish 
military staffs, ranging from Defence Staff 
level downwards. His final appointment 
was GOC Southern Command. 
   The most important parts of his autobio-
graphy deal with the strategic and opera-
tional considerations and decisions he fa-
ced and handled. The reorganization of the 
Defence Staff in 1961 saw the creation of 
an integrated operational/managerial level 
placed directly under the Supreme Com-
mander (SC). The SC presented proposals 
concerning war organization and activities 
to the Government. The government au-
thorities laid down the guiding principles 
for the defence budget and issued certain 

directives on which the SC then acted.
In the sixties there was a change: the 

Government submitted the budget wit-
hout first referring to the SC. Regional 
development grants, industrial support, 
etc were given top priority – insignificant 
regard was thus paid to strategic and ope-
rational factors. The operational aspect 
came second. 

A debate arose concerning the strategic 
direction of war: to exchange a “balanced 
periphery defence connected to border and 
coast” for a “tenacious defence of Swedish 
territory in depth”. Nothing was, however, 
changed. The further debate led to an open 
rupture between Bengt Gustafsson, the SC, 
and Carl Björeman.
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A Martial General
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