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Kjell-Olof Feldt berättar i sina min-
nen att han inför sin chef Gunnar Sträng 
ifrågasatte det ekonomiskt kloka i att byg-
ga svenska stridsflygplan. Han blev genast 
tillrättaförd av den myndige finansminis-
tern: neutralitetspolitiken krävde svensk 
flygplansindustri! Feldt teg och tog inte 
mer upp frågan.

Så kunde det gå till i Finansdepartementet 
– men generallöjtnanten carl björeman, av 
samma åsikt som Feldt, har ingen kunnat 
tysta. Allt sedan sin aktiva tid på 1980-ta-
let har han varit starkt skeptisk till JAS-
projektet. I sin nyutkomna bok, ”Försvarets 
förfall. Konsten att lägga ned försvaret 
utan att någon bryr sig”, återkommer han 
osökt till denna fråga. 

Han skriver med allvar och bitter-
het. Boken ingår som nr 29 i forsknings-
projektet ”Försvaret och det kalla kriget 
(FOKK)”, trots att den huvudsakligen av-
handlar perioden 1994–2009. Enligt pro-
fessor kent Zetterberg, som skrivit föror-
det, fyller den ändå sin plats där, eftersom 
den analyserar den utdragna process som 
har lett ”till en närmast total upplösning av 
det svenska försvarsparadigmet.”

Boken är mycket väldokumenterad. En 
lång följd av beredningsutlåtanden, yttran-

den, propositioner o dyl redovisas. En ge-
nomläsning visar hur språket kan dölja 
tankar och deras bristande sammanhang. 
Det är förstås en ganska tung läsning, men 
den lättas upp av ofta återkommande och 
klarläggande sammanfattningar. Varje ana-
lyserad period är dessutom inledd med all-
männa och nationella kronologier. De ger 
bakgrund och sammanhang.

Björeman gör avstamp redan i 1942 års 
försvarsbeslut. Det byggde på strategiska 
analyser. Efter kriget kom ÖB Helge Jungs 
analys. Det var den sista, som Björeman 
anser vara av värde. Den beaktades vis-
serligen inte, men den gav underlag för en 
vederhäftig försvarsdebatt. Denna har dess-
värre hämmats – inte minst på senare tid. 
Björeman ger drastiska exempel på det.

Han riktar också uppmärksamheten 
på att försvarsutredningarna mer och mer 
kommit att göras upp i samförstånd mel lan 
Högkvarteret och politikerna. Då blir för-
svarsdebatter ganska meningslösa. Dess-
utom slutar processerna med att regering-
en bestämmer utgiftsramar. Sedan har det 
ankommit på ÖB att fylla dem med det 
innehåll som propositionerna förutskickat. 
Så uppstod de svarta hål, som politikerna 
ogärna ville ta ansvar för!
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När flyggeneralen Owe Wiktorin 1994 
blev ÖB och tillika ensam myndighetschef 
för Försvarsmakten, började den ”omin-
rikting” som Björeman ägnar en ingående 
analys. Wiktorin förklarade öppet, att en 
satsning på flygvapnet skulle kunna kom-
pensera de luckor som kunde tillåtas i 
mark- och sjöförsvaren. Björeman hävdar 
att försvarsminstrarna Björn von Sydow 
och Leni björklund mer eller mindre omed-
vetet lät sig ledas in i dessa Wiktorins spår 
– även sedan denne avlösts av ÖB:na Johan 
Hederstedt och Håkan Syrén. Han medger 
dock att statsminster Göran Persson, myck-
et mån om flygplansindustrin, stod bakom 
dem. Försvarsministrarna var kanske inte 
så omedvetna, som det kunde verka? 

Den kraftfulle Owe Wiktorin är före-
mål för Björemans skarpaste kritik, ja även 
dennes handgångne män, ”karriärgenera-
lerna” Johan Kihl och Michael Moore, får 
sina slängar av sleven. Deras nätverksbase-
rade försvar ger han inte mycket för. Även 
många andra drabbas av björemans bistra 
kritik. Hans bitterhet riktas då mera mot 
militärerna än politikerna. De borde för-
stått bättre, menar han.

Allt detta kan verka sårande. Björeman 
är emellertid en ärlig krigare, som använ-
der blanka vapen och även framhåller för-
tjänsterna hos dem han kritiserar. De som 
drabbas av hans kritik är ju för övrigt star-
ka personligheter, som står stadigt på egna 
ben.

Som ett ljus i mörkret ser björeman 
den välövade bataljonen i Nordic battle 
Groupe. Han har heller aldrig ifrågsatt 
flygvapnets höga kvalitet, men också det 
har krympt och kan ingalunda kompense-
ra de luckor som uppstått i armén och ma-
rinen. Det var ju det som var meningen.

Boken är strängt taget en stridsskrift. 
Därmed blir den både spännande och livfull. 
Man får ta i, om någon ska bry sig! Boken 
rensar luften. Det känns skönt. Det finns 
många som, likt kent Zetterberg, sörjer det 
upplösta svenska ”försvarsparadigmet”!

Recensenten är överstelöjtnant.


