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många av oss officerare har nog undrat hur 
det går till bland köttgrytorna på folkhem
mets tak. En del får uppleva detta själva 
men de flesta får nöja sig med att gissa. I 
boken Generalerna lättar Wictor Phalén 
lite på förlåten.

Boken är alltså dels en analys av periodens 
överbefälhavare från Bengt Gustafsson till 
och med Sverker Göransson. Härtill kom
mer ett antal generaler och någon amiral. 
Underlaget består av intervjuer med dessa 
fem överbefälhavare samt ”de främsta och 
mest uppmärksammade flaggofficerarna un
der denna period”. Hur dessa har valts ut 
är oklart. ”Flaggofficer” är dessutom inte 
ett svenskt begrepp, vi talar om flaggmän: 
amiraler respektive generalspersoner. ”Flagg
officer” är sannolikt en försvenskning ame
rikanska Flag Officer som omfattar såväl 
amiraler som generaler

Boken inleds med en översikt med läs
anvisningar och en granskning av ”dagens 
officers och chefsutbildningar”. Här åter
finns också en beskrivning av uttagningen 
av generaler och amiraler. Författaren no
terar att svenska generaler och amiraler, till 

skillnad från sina utländska kollegor, ofta 
saknar akademisk utbildning. Den s k akade
miseringen har ”till viss del ändrat på det 
idag”. Här lägger författaren till ”jag anser 
inte att Krigsvetenskap är ett relevant aka
demiskt ämne”. Varför frågar sig läsaren. 
Krigsvetenskap är rimligen ett huvudämne 
för en blivande general/amiral.

Efter en bakgrundsteckning av perioden 
1980–1986 samt en kortfattad beskrivning 
av Bengt Gustafssons företrädare i ämnet 
kommer bokens huvuddel.

Kapitlen om överbefälhavarna är upp
byggda som följer: Omvärldsbeskrivning, 
mer eller mindre relevant, av den aktuella 
perioden, biografi, granskning av överbefäl 
havaren i fråga samt en beskrivning av den 
aktuella militärledningen (motsv) och en 
analys av periodens viktiga frågor inklusive 
en bedömning av överbefälhavaren och vis
sa av hans underlydande flaggmän. Därefter 
följer en analys av ett antal generalers och 
amiralers lämplighet som ÖB samt vilka 
av dessa som var bra administratörer res
pektive bra krigare. Boken avslutas med ett 
antal bilagor och bland dessa de intervju
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frågor som ställts till ”de främsta och mest 
uppmärksammade flaggofficerarna under 
denna period.”

En intressant punkt är de stora neddrag
ningarna i början av 2000talet som tyd
ligt belyses i en bilaga. Författaren påpekar 
med rätta att många förband egentligen var 
Potemkinkulisser, inte minst i armén. Han 
påpekar också flera gånger att det går fort 
att lägga ned men det tar minst tio år att 
åter bygga upp. Men detta var naturligtvis 
inte bara försvarsledningen utan också för
svarspolitikerna medvetna om. När vi under 
90talet planerade för en ”återtagning” så 
var det just tio år som ansattes. Problemet 
är att försvarspolitiken vändes för sent. När 
det gäller flottan, som knappt nämns, så 
visste man också att befintliga fartyg förr 
eller senare måste ersättas, om än kanske i 
mindre antal, men man brydde sig inte. Med 
ett långsiktigt flottprogram, än långsam takt, 
hade vi kunnat undvika att vi nu står med 
en flotta med en medelålder på 30 år. Ett 
allvarligt militärpolitiskt misstag.

Sverige är geostrategiskt sett ett maritimt 
land, beroende av havet. Ändå har vi alltid 
valt en strategi med tyngdpunkt på försvar 
av landterritoriet. Boken ger, sannolikt oav
siktligt, ett svar: arméns dominans. Detta 
illustreras av ett inledande och avslutande 
uppslag med bilder av ett antal generaler 
och amiraler; av dessa är 11 arméofficerare, 
fyra flygofficerare, två amfibieofficererare, 
en mariningenjör (visserligen med amirals 
grad), medan två är svåra att identifiera. 

Ingen sjöofficer alltså. När man går igenom 
beskrivningarna av de olika militärledning
arna (motsv) framgår också tydligt arméns 
stora dominans. Få sjöofficerare nämns i bo
ken. Intressant är emellertid att såväl Claes 
Tornberg som Torsten Lindh ska ha stoppats 
i sina karriärer av politiska skäl.

Boken är intressant och lättläst med 
många nya infallsvinklar och ny informa
tion. Olyckligtvis har den också många bris
ter. Den allvarligaste är avsaknaden av ett 
personregister, en nödvändighet i denna typ 
av bok. Den är vidare dåligt korrekturläst 
med alltför många språkliga fel och onödi
ga upprepningar. Ett ruggigt exempel är när 
USS Cole kallas för det ”militära fartyget” i 
stället för örlogsfartyget; benämningen ökar 
inte författarens trovärdighet. Det finns också 
ett antal sakfel – exempelvis heter generalen 
Moore Michael och inte Mike.

Sammanfattningsvis är beskrivningarna 
av periodens fem överbefälhavare intres
santa och ger mycket ny information. Be
skriv ningarna av ”de främsta och mest upp
märk sammade flaggofficerarna under denna 
period” är däremot osystematiska och man 
ställer sig frågande till urvalet och kommen
tarerna kring dessa officerare.

Recensenten är kommendör, ledamot av 
Kungl Krigsvetenskapsakademin, Kungl 
Örlogsmannasällskapet samt associerad le
damot av Académie de marine. Han är re
daktör för Tidskrift i Sjöväsendet.


