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Berättande källor tål att hedras. Det 
är ett intryck som står sig efter 
symposiet ”Är hågkomsterna 

trovärdiga?”, i regi av Försvarshögsko-
lan, Krigsvetenskapsakademien och 
Örlogsmannasällskapet. Man diskuterade 
vittnesseminarierna i projektet FOKK 
(Försvaret och det kalla kriget), och 
denna första ansats till utvärdering angav 
att uppteckningar av officersminnen väl 
fyller sin uppgift som ingångar till kom-
mande forskning. De sågs rent av som 
en räddningsaktion för att bevara sådant 
som går förlorat efter hand som det kalla 
krigets svenska militära nyckelpersoner 
lämnar scenen.

Mötesplatsen var Försvarshögskolan i 
dess nya miljö på campus vid Drottning 
Kristinas väg. Femtiotalet deltagare vid 
heldagssammankomsten den 9 maj fick av 
forskningsledaren och akademiledamoten 
professor Kent Zetterberg höra att FOKK-

projektet nu befann sig i halvtid. 
En utbredd uppfattning var att man 

måste fortsätta med vittnesseminarierna. 
Det blev en principiell diskussion kring 
intervjumodellen men också många inlägg 
kring vårt militära försvar från krigsslutet 
1945 fram till murens och Sovjetunionens 
fall åren kring 1990. Som en centralgestalt 
här nämnde flera Nils Sköld, stridbar chef 
för armén 1976–1984 (”sega gubbar”). 

I efterhand kan man känna att det marina 
deltagandet i debatten blev tråkigt tunt. 
För ett utomstående perspektiv svarade 
Utrikespolitiska Institutets direktör Tomas 
Ries med idéer för forskning som i något 
fall gick långt över vad man i Sverige har 
varit van vid.

Symposiet öppnades av Zetterberg med 
beteckningen av det kalla kriget som en 
det svenska försvarets förlängda bered-
skapsprocess. Nu gällde det att gå vidare. 
Han hoppades på en andra period efter de 

Försvarshögskolans, Kungl Krigsvetenskapsakademiens och 
Kungl Örlogsmannasällskapets gemensamma symposium ”Är 
hågkomsterna trovärdiga?” den 9 maj 2006. Referat av redaktör 
Olof Santesson*

Vittnesseminarierna – en räddningsaktion

*  Utrymmet medger endast ett relativt begränsat referat. De förberedda texterna av kommentatorerna Jörn 
Beckmann, Cay Holmberg, Stefan Ring och Bertil Johansson förvaras i en pärm hos FOKK-projektets 
forskningsledare professor Kent Zetterberg, Försvarshögskolan.
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första vittnesseminarierna –  Fel sort och 
för mycket? (armén 2003-09-16, redaktör 
Bo Hugemark), Rätt sort, kom för sent och 
var för få (marinen 2004-06-08, redaktör 
Herman Fältström), Snabbare, högre och 
starkare? (luftstridskrafterna 2004-03-23, 
redaktör Bertil Wennerholm) och Flexibili-
tet eller rigiditet? (operationskonst, redak-
tör Bo Hugemark, t v i stencil). Man söker 
nu pengar hos Wallenbergsstiftelsen.

Muntlig historia (Oral History) är enligt 
Zetterberg viktig när allt mindre dokumen-
teras i det skriftliga materialet. Det är ett 
sätt att komplettera brister i de vanliga käl-
lorna. Avsikten med vittnesseminarierna är 
att få fram nya forskningsproblem, givetvis 
utifrån ett källkritiskt betraktelsesätt. 

Modellen för symposiet med syftet att litet 
mer involvera FHS och de två akademierna 
i FOKK-projektet innebar att i tur och 
ordning redaktörerna kort presenterade 
respektive skrift varefter följde en förbe-
redd kommentar.

Armén
Först ut var följaktligen Bo Hugemark, 
som ledde arméseminariet i september 
2003. Han inledde med att visa en vers 
om sekreteraren svåra värv som han läst i 
The Economist:

At night, when the great men have 
gone to the dinner,
the secretary stays, growing thinner 
and thinner,
struggling to record, as he nibbles 
dry bread,
what he thinks, they’ll think, 
they ought to have said.

Så hade han dock inte upplevt redaktörska-
pet för dokumentationen. Deltagarnas in-
lägg hade tvärtom varit klara och entydiga. 
Ingen hade försökt i efterhand ändra på 
innebörden av det sagda. Han hade heller 
inte fått intrycket av att de medverkande 
försökt att efterrationalisera vad de gjort 
under det kalla kriget. Snarare kunde man 
se många exempel på självkritik.

Hugemark ansåg att vittnesmålen gav 
en tämligen sann bild av hur man tänkte 
under det kalla kriget. Att få en bild av 
detta är viktigt för forskaren, som inte var 
med, som inte är utbildad i systemet, som 
inte känner det Claës Skoglund har kallat 
”arméns själ”. Utan den bilden förstår man 
inte fakta och kan dessutom lätt bli offer 
för myter och schablonbilder. 
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En sådan schablonbild var temat för 
seminariet, framvuxen under den tid då 
armén drabbades av sjunkande kvalitet 
samtidigt som numerären var i huvudsak 
oförändrad. Var armékostymen som det 
ofta sades för stor? Ja, för vad? Med sjun-
kande kvalitet blev den med tiden nött, 
men därmed inte sagt att den var för stor. 
Hugemark ansåg att kvalitet må vara ett 
absolut begrepp ifråga om stridsflygplan 
men inte när det gäller markstridskrafter; 
mycket beror bl a på hur man utnyttjar 
terrängen. Man hade uppgiften att försvara 
hela landet och arméförband kan inte på 
samma sätt som flyget genomföra snabba 
omgrupperingar. Det gavs sålunda inte 
obegränsade möjligheter att växla mellan 
kvantitet och kvalitet. 

Som kommentator på arméavsnittet 
hade Jörn Beckmann anlitats. Han utgick 
framför allt från sin långa bakgrund som 
presumtiv ”användare” av arméns krigs-
förband. Hade då Sverige en strategi? 
Beckmann talade hellre om en ”mycket 
klar och begriplig försvarsfilosofi”. Hela 
landet skulle försvaras och fienden hindras 
att få fast fot på svensk mark. Marinen och 
flygvapnet skulle ta upp striden till havs 
och tillfoga fienden förluster innan han 
luftlandsattes och landsteg. 

Förutsättningen för framgångsrikt för-
svar var att statsmakterna mobiliserade i 
tillräckligt god tid för att förbereda för-
banden för deras uppgifter och komplettera 
fältarbeten. Denna, låt vara något ”de-
klaratoriska” filosofi hade flera fördelar. 
Viktigast: den var giltig under lång tid, var 

lätt att förstå, förutsatte allmän värnplikt 
och en inhemsk försvarsindustri, allt som 
bidrag till försvarspolitikens trovärdighet, 
inåt och utåt.

Talaren tyckte att man under vittnes-
seminariet endast summariskt hade berört 
utvecklingen av Sovjetunionens stridskraf-
ter, och att slutsatser av denna utveckling 
ibland hade dragits på ett alltför kategoriskt 
sätt. När det gällde fast avvägda medels-
tilldelningen till försvarsgrenarna, ”pås-
principen”, fann Beckmann kritiken mot 
ÖB-institutionen motiverad, men kritik 
borde även riktas mot statsmakterna. Re-
geringens benägenhet att plocka in och ut 
material i det av försvarsgrenscheferna av-
vägda och av ÖB samordnade underlaget 
inför ett försvarsbeslut rubbade helheten i 
underlaget till stor nackdel för försvaret.

Kommentatorn delade uppfattningen 
vid arméseminariet att 1958 års försvars-
beslut och de beslut som fattades i början 
av 1960-talet medgav en tillfredsställande 
kvalitativ förnyelse av arméns krigsorgani-
sation. Även kvantitativt torde organisatio-
nen ha varit rimlig. Svårigheterna började 
under 1970-talet och fortsatte under resten 
av det kalla kriget. Förment avspänning re-
sulterade i minskade anslag. Detta medan, 
som det visade sig, Sovjetunionen i själva 
verket rustade upp. 

Beckmann tänkte inte slita tvisten mel-
lan dem som ville minska antalet brigader 
för att höja återstodens kvalitet och dem 
som ansåg att behovet av arméförband 
med hänsyn till uppgifterna inte medgav 
en sådan minskning av kvantiteten. ”För-
modligen är båda påståendena sanna.” Han 
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ville påstå att Nils Sköld som arméchef 
inte eftersatte kraven på kvalitet utan 
planerade kvalitativa förändringar var väl 
genomtänkta. Kanske präglades de av en 
alltför stor tilltro till robottekniken. Med 
en karaktäristisk formulering sade han 
följande:

Framtida forskning får avgöra dels om 
Skölds filosofi var den rätta, dels om av-
vägningen mellan kvalitet och kvantitet 
under aktuell tidsperiod borde ha gjorts 
på ett annat sätt inom givna ekonomiska 
ramar.

Svagheter då? Beckmann reagerade mot 
en ganska negativ bedömning under 
arméseminariet av krigsförbanden. Yr-
kesofficerarna som förde de moderna 
bataljonerna var välutbildade även i 
internationell jämförelse, ansåg han. De 
var väl förtrogna med sina uppgifter och 
krigsterräng, och vid fältövningar övades 
även situationer som skilde sig från det 
enligt krigsplanläggningen förväntade. Vad 
som brast berodde på sådant som för kort 
grundutbildning, brist på utbildningsbefäl 
och inställda repetitionsövningar. Men vi 
väckte respekt i omvärlden genom förmå-
gan att uppträda i subarktiskt klimat och 
för våra stora stridsskjutningar med skarp 
ammunition.

Kravet på krigsanvändbarhet omedelbart 
efter mobilisering hade knappast kunnat 
uppfyllas. ”Det var olyckligt att vi från 
arméns sida godtog detta krav.” Sannolik 
politisk övertro på vår förmåga hade kun-
nat leda till alltför fördröjda beslut om 

beredskapshöjningar och mobilisering.
Likafullt tyckte Beckmann att armésemi-

nariet alltför ensidigt hade belyst förban-
dens förmåga att överleva bekämpning mot 
luften. Brigadluftvärnet var internationellt 
högklassigt, och pansarbrigaderna hade 
som regel kunnat påräkna skydd av för-
delningsluftvärn. Man hade också lagt ned 
stor möda på befästningar. Talaren efter-
lyste forskning huruvida taktikanpassning 
kunde kompensera brister hos förbanden.
Avslutningsvis hade Beckmann fått 
intrycket att en och annan talare under 
arméseminariet tycktes ha gripits av ”efter-
tankens kranka blekhet”. Vi kommer inte 
att närma oss sanningen om avvägningen 
kvalitet-kvantitet förrän forskningen har 
kunnat granska våra ganska rapsodiska 
minnesbilder och annat underlag, ansåg 
han. För egen del hyste Beckmann på den 
tiden, som fördelnings- eller milostabschef, 
inga tvivel om våra förbands möjligheter 
att lösa sina krigsuppgifter.

Några korta inpass gjordes. Bengt Wal-
lerfelt tyckte att man borde nöja sig med 
att tala om viss användbarhet i huvud-
uppgiften; mycket behövde kompletteras. 
Arvid Cronenberg varnade för överdrivna 
förhoppningar på forskares möjligheter 
att betygsätta. Deras uppgift är snarare att 
förklara.

Marinen
Näst i ordningen kom presentationen av 
marinseminariet från juni 2004. Skriftens 
redaktör Herman Fältström hade valt en 
litet annan modell än armén. Vittnesmålen 
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var samlade i två tidsavsnitt, 1945–1972 
respektive 1968–1989. De sammanfal-
lande åren betecknade Fältström som en 
gråzon mellan det skede då politisk enighet 
om försvaret rådde och den efterföljande 
perioden som präglades av oenighet och 
planerarnas allt starkare övertag över 
operatörerna. Han pekade på svårigheterna 
att i dokumenten komma åt de möjliga 
handlingsvägar som uteslöts. Varför valde 
beslutsfattarna den ena vägen och inte den 
andra?

Som kommentator hade Cay Holmberg 
valt en underhållande framställning. Han 
fann det viktigt att vittnesseminarierna 
görs nu, innan det är för sent. ”Marinen är 

bland historiker avgjort sämst på att doku-
mentera och gallrar hänsynslöst.” 

Holmberg ironiserade över dem som, 
när det gäller felaktiga beslut, i efterhand 
säger att ”beslutet var rätt när det fatta-
des”. Som ett dystert men förmodligen ty-
piskt exempel på politikernas inställning 
till de operativa frågorna nämnde han att 
ingen av den dåvarande försvarsbered-
ningens ledamöter ens hade bläddrat i 
Storanfallsstudie 1 och en kuppanfalls-
studie som han 1966 hade levererat till 
Försvarsdepartementet.

Exempel gavs också på brister på för-
svarsmaktshåll. När det gällde ett eventuellt 
svenskt ingripande på Åland konstaterade 
talaren att kunskaperna om internationell 
rätt, och bland MHS-eleverna viljan att lära 
sig något, var nära noll. Det från ameri-
kansk bilindustri övertagna FPE-systemet 
var nog rätt tänkt, tyckte han, men det 
lockade militärer att panikköpa onödiga 
saker i slutet av budgetåret.

Under marinseminariet hade någon 
nämnt att värderingsmodeller saknades. 
Holmberg hade varit med om att ta fram 
en värderingsmodell, men ingen ville 
värdera ledningens och chefernas insatser. 
Vid föredragningen hos Synnergren (ÖB 
1970–1978) frågade denne hur man skulle 
göra med en militär som inte klarade sin 
uppgift. Holmberg: ”Då får han bytas ut”. 
Varpå Synnergren drog ut nedersta hurtsen 
och släppte ned handlingen där. Alla visste 
att ärendet var avslutat.

Allt för stor tro sattes alltid till vad som 
stod i ÖB:s oporder. ”Detta var ju bara ett 
exempel, vilket många chefer vägrade att 
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fatta.” När en oporder är utarbetad skall 
man slänga bort den, ansåg Holmberg. De 
som har gjort den vet nu förhoppningsvis 
hur man gör, och nästa gäng kan börja med 
en ny oporder.

Slutligen något om ubåtskränkningar. 
Ingen har talat om besluten att lägga ut 
slingor, bottenhydrofoner, nät m m, och väl 
är väl det, sade Holmberg. Men alla dessa 
halvtokiga idéer vore väl ändå värda att 
dokumentera. ”Kanske kan det bli några 
trevliga B-uppsatser?” Och så till sist gra-
tulationer till Kent Zetterberg för genom-
förandet av vittnesseminarierna.

Luftstridskrafterna
Dags för nästa försvarsgren, luftstridskraf-
terna, vars seminarium Bertil Wennerholm 
hade tagit på sin lott. Han inledde med 
att understryka att vittnesseminarier inte 
ger några slutliga svar – däremot fråge-
ställningar och infallsportar för fortsatt 
forskning. Redovisningarna föder pro-
blemområden genom att dels lyfta fram 
hur förhållanden ändras när tiden går, dels 
låta frågor förbli obesvarade. Även hans 
vittnesseminarium hade varit uppdelat, 
med en omgång avvägnings och anskaff-
ningsfrågor och en omgång kring operativt 
och taktiskt uppträdande.

I det första fallet hade man ägnat sig åt 
avvägningen jaktfl yg–luftvärnsrobotför-
svar respektive anskaffning plan–vapen. 
När det gällde luftförsvarsutredningarna 
tyckte talaren att LFU 1954 hade hamnat 
i skuggan av LFU 1967. De operativa 
frågorna hade inte minst kretsat kring 

frågan om man skulle möta fi enden tidigt 
eller föra fördröjande strid. Man hade 
diskuterat kvalitet/kvantitet och hur av-
vägningen påverkade fl ygstridskrafternas 
operativa och taktiska uppträdande, vidare 
hur den operativa ledningen och underrät-
telsetjänsten hade fungerat samt utbildning 
och ledningssystemets robusthet. 

I vad Wennerholm kallade ”rollspelet” 
tog Saab initiativet till vad som blev JAS-
programmet. Utländska alternativ kunde 
belysas mer. Som exempel på frågor som 
inte hade belysts under luftförsvarssemi-
nariet nämnde talaren konsekvenserna av 
Wennerströmsaffären och dess hantering. 
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A propos Cronenbergs inlägg om framtida 
historikers roll ansåg han att de kommer 
att kunna göra komparativa studier mel-
lan olika länder och maktblock grundade 
på empiriskt material som inte har varit 
tillgängligt för samtidshistorikerna.

Tiden hade kommit för kommentatorn 
Stefan Ring, som inledde med ett försvar 
för Timothy Garton Ashs tes i en bok som 
diplomatgiganten George Kennan hade 
kallat för ”History of the Present”. Garton 
Ash hade polemiserat mot den store tyske 
historikern Leopold von Rankes ryktbara 
underkännande av ögonvittnen som de 
absolut bästa historiska källorna, eftersom 
forskaren uteslutande måste rikta in sig på 
vad som verkligen hade hänt. 

Dagens politiska händelseutveckling 
dokumenteras inte i text på samma sätt som 
under Rankes 1800-tal. Alltmer skapas 
genom personliga möten, telefonsamtal 
eller andra elektroniska hjälpmedel, där 
det inte alltid blir så mycket kvar för kom-
mande historiker att analysera. Behovet 
av att ögonvittnen berättar och att deras 
berättelser nedtecknas blir därför mer och 
mer betydelsefullt.

Sanningen verkar inte enbart finnas att 
söka i arkiven. De bakomliggande fakto-
rerna och inte minst beslutfattares person-
liga reflektioner tycks i hög grad saknas i 
den skriftliga dokumentationen, bedömde 
Ring. Han fann problem i såväl att anlita 
skriftliga källor som att förlita sig på min-
net hos samtida ögonvittnen. Slutsatsen? 
Vi måste använda båda metoderna.

Det förefaller inte vara helt lätt att få en 
aktuell diskussion och analys av centrala 
beslut innan tämligen lång tid, flera år, 
har förflutit. Här ansåg talaren att Krigs-
vetenskapsakademien och Örlogsman-
nasällskapet hade en viktig roll att spela. 
Han fann det viktigt att också vidga kret-
sen ögonvittnen utanför Försvarsmakten 
och Sverige för att få en uppfattning om 
andras syn.

När Ring lyssnade på seminariet om 
luftstridskrafterna hade han tyckt sig för-
flyttad till en diskussion i Affärstidningen 
för tjugor år sedan: Bilden av en kamp 
mellan försvarsgrenarna, och då inte minst 
mellan flygvapnet och armén, växte fram 
med utgångspunkten att man måste få 
en så stor del av den ekonomiska kakan 
som möjligt. Det som slog talaren var att 
ÖB som aktör saknades. Och det fanns 
en misstänksamhet från företrädare för 
armén mot flygvapnet och kopplingen till 
flygindustrin. 

Carl Björeman har hävdat att en formel 
från Axel Ljungdahls tid som chef för 
flygvapnet (1954–1960) var skapad för att 
säkerställa att Saab fick leverera flygplan 
i sådan takt att flygindustrin kunde över-
leva. Ring sade att formeln konstruerades 
redan efter 1933 års försvarskommission. 
Ljungdahl ville få en stabilitet i anslagen 
till flygvapnet.

Varför då denna flygvapnets tidiga foku-
sering på teknik? Ja, talaren konstaterade 
att flygsystemens operatörer är relativt 
få. Och det går ganska enkelt att skapa 
övningar som medger en förhållandevis 
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objektiv utvärdering. I olika övningar fick 
den flygande personalen dagligen feedback 
på sin förmåga. ”De tillkortakommanden 
som teknisk underlägsenhet visade på blev 
därför mycket tydliga.”

Som representant för flygbassystemet 
ansåg Ring att kvaliteten kom att höjas 
först med flygbas 90. Han var inte säker 
på att flygvapnet var den mest pådrivande 
när det gällde att skaffa just svenska flyg-
plan. 

Så till operationer och taktik. Talaren 
tyckte sig se en avgörande skillnad mellan 
armén och flygvapnet, om kriget kom och 
Sverige blev angripet. ”Det verkar som att 
företrädarna för markstridskrafterna inte 
trodde på att det skulle gå att åstadkomma 
ett tidigt avgörande” I stället var lång-
varig utnötning av angriparen den enda 
lösningen. I flygvapnet upplevde Ring att 
man faktiskt trodde att det var möjligt att 
tidigt bryta angriparens anfallskraft. Med 
förluster på 5–6 procent vid varje tillfälle 
skulle hälften av motståndarens flyg vara 
bekämpad efter tio anfallsvågor. 

Hade då flygvapnet rätt och armén fel? 
Kommentatorn nöjde sig med att det fanns 
olika synsätt, formade av skilda förutsätt-
ningar och hotbilder som hade skapats 
inom försvarsgrenarna. Numera har ÖB en 
annan och starkare roll. Hade situationen 
varit bättre om dagens lösning hade fun-
nits under det kallare kriget eller hade det 
lett fram till kompromisser som inte hade 
gynnat någon? 

Ring lämnade frågan obesvarad. Han såg 
inte heller svaret på frågan om hågkomst-
erna var trovärdiga som det mest intres-

santa. Frågan kunde inte vederläggas på 
ett objektivt sätt. Vad vi borde fundera på 
var om vittnesutsagorna hade bidragit till 
att ge oss nya perspektiv och väckt intres-
santa frågeställningar till liv. Personligen 
fann talaren det tveklöst vara på detta sätt, 
och han såg därför att seminarierna väl har 
fyllt sin uppgift.

Såg luftförsvarsflyget och attacken olika på 
frågan om en tidig satsning? Det undrade 
Bengt Gustafsson. Wennerholm svarade 
att båda ville nå ett avgörande tidigt, vid 
kustlinjen. Attackeskadern E 1 hade också 
en uppgift i försvaret av egna flygbaser. 

Cronenberg tryckte på att FOKK-pro-
jektet handlade om försvaret och det kalla 
kriget. Det var inriktat på försvarets roll, 
och Försvarsmakten hade spelat en stor roll 
med sin fortsatta beredskap. Slagkraften 
att slå fienden var viktigare än soldaternas 
hårnät. Han såg gärna att man i forskningen 
gick utanför Sverige. Wallerfelt påtalade 
flygplanens klena beväpning. Det hade 
varit alltför viktigt med vackra plan.

Operationer
Symposiet hade kommit fram till det 
fjärde vittnesseminariet, om operationer. 
Hugemark, som hade lett även detta, 
presenterade resultatet med några ord om 
storanfallets dominans i tänkandet och 
planeringen. Visserligen fanns också en 
kuppförsvarsplanering, men övergången 
från kuppförsvar till operationsplaner var 
stundom inte helt genomtänkt.

Två företeelser bidrog till att göra det 
operativa tänkandet mindre flexibelt: 
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Stora övningar och försvarsplaneringens 
krigsförloppsstudier. I båda ville man öva 
respektive testa alla funktioner – ett givet 
önskemål från olika försvarsgrenar och 
delar av totalförsvaret.

Synen på operationerna blev därför ofta 
tämligen schematisk. Det fanns också un-
der övningar en ovilja att ”gilla läget”, att 
acceptera händelser som inte stämde med 
handboksuppgifterna.

En tydlig brist var givetvis att man aldrig 
spelade med inverkan av och samverkan 
med eventuella allierade.

Hugemark tryckte på att fl exibilitet inte 
bara innebär att kunna parera nya hot utan 

också – och framför allt – att kunna gripa 
gynnsamma tillfällen till avgörande insat-
ser. Han framhöll att förutsättningar för 
fl exibilitet inte bara handlar om planerna 
utan också sådant som chefers mentala 
beredskap, förbandens förmåga att lösa 
olika uppgifter, underrättelsetjänstens och 
ledningsorganisationens effektivitet.

Vittnesseminariet hade varit uppdelat 
på två pass: kustinvasion och landgräns-
invasion. Det senare hade av tidsskäl 
blivit något styvmoderligt behandlat, 
varför kompletterande synpunkter tagits 
in i efterhand.

Som kommentator hade anlitats Bertil 
Johansson, veteran bland strategilärare. 
Ödmjukt applicerade han på sig själv ett 
gammalt brittiskt skämt: han var en an-
språkslös man som hade mycket att vara 
anspråkslös för. 

Därmed till seminariet och frågan om 
fl exibilitet eller rigiditet. Från sin långa tid 
i högkvarteret kunde Johansson konstatera 
att man vid övningen 1964 inte arbetade 
med olika alternativ. ”Vi kände heller inte 
av någon som helst fl exibilitet.” I 1948 års 
försvarsbeslut heter det att försvarskraf-
terna bör utformas så att en angripare i det 
längsta förhindras att få fast fot på svensk 
mark och så att ingen del av landet behöver 
uppges utan segt motstånd i alla former. 
På 1980-talet är målen i sak oförändrade. 
”Men var detta ett utslag av rigiditet eller 
var det ett uttryck för den stabilitet och 
det fasta stöd som neutralitetspolitiken 
krävde?”

Operativ inriktning måste ha sin yttersta 
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grund i säkerhetspolitiken. Om en regering 
ger operativa direktiv är det förhoppnings-
vis för att säkerställa att det finns en sådan 
samstämmighet. Men, sade talaren, det är 
klokt för att säga nödvändigt att de poli-
tiska beslutsfattarna lyssnar på den militära 
sakkunskapen och väger in dess argument 
i sina säkerhetspolitiska beslut. 

En deltagare vid vittnesseminariet hade 
uttryckt oro för att man på militär sida 
inte tycks göra några säkerhetspolitiska 
bedömningar. Johansson fann det svårt 
att inte dela denna oro, om utvecklingen 
innebär att ÖB inte längre får eller vill dra 
sitt strå till den säkerhetspolitiska debatten. 
Han tyckte nog ändå att Björemans, och 
Wilhelm Agrells liknande, påstående att 
strategiska analyser upphörde kan vara för 
starkt. De som gjordes fick dock baseras 
på den inriktning som statsmakterna hade 
fastställt.

Sverige blev 1948 den lilla stormakten 
som ensam skulle lösa alla sina försvars-
problem.

Vi fick enligt kommentatorn ett balans-
erat periferiförsvar i anslutning till gräns 
och kust. Problemet var att statsmakterna 
tjugo år senare inte längre var beredda att 
ställa de resurser till förfogande som ÖB 
då bedömde att bl a den militärtekniska ut-
vecklingen krävde och som dessutom den 
alltmer deklaratoriska neutralitetspolitiken 
egentligen också krävde.

Synnergren hade mot bakgrunden av 
urholkningen av den militära kapaciteten 
från slutet av 1960-talet velat lägga tyngd-
punkten vid fördröjningsoperationer, fast 
regeringen gav inget stöd åt en ny operativ 

inriktning. Under seminariet om opera-
tioner hade Björeman tyckt att här borde 
finnas en forskningsuppgift, något som 
Johansson i sin kommentar stödde.

Andra deltagare i seminariet hade funnit 
det klokt att behålla inriktningen möta-
hejda-slå vid gräns och kust. Är det valet 
ett uttryck för rigiditet? Johanssons svar: 
Ja, kanske, men bara om man är övertygad 
om att angriparens resurser och tekniska 
nivå entydigt talar för att han skulle nå 
avgörande framgångar för vårt periferi-
försvar.

Ganska märkligt fann talaren det att 
vi i så hög grad studerade invasion typ 
Normandie. Mera naturligt hade varit att 
studera Norgeoperationen 1940. Ifråga 
om landgränsen i norr fanns det många 
faktorer: vilket motstånd skulle Finland 
erbjuda, när skulle svensk mobilisering 
komma, vilken inverkan kunde sovjetiskt 
flyg få mot våra transporter, var över-
raskande angrepp sannolikt eller ens 
möjligt om Sovjetunionen inte förutsattes 
disponera över Finland, borde försvaret 
föras olika beroende på årstid, hur kunde 
våra stridskrafter och civilbefolkningen 
underhållas etc? 

Här borde planeringen ha präglats av 
flexibilitet, ändå hade flera deltagare vid 
seminariet om operationer pekat på en 
rigid planering före 1972. Den var enligt 
Johansson inte enbart en viljeyttring från 
Arne Mohlin (MB ÖN 1966–1972) utan 
var ett arv från andra världskriget och 
1950-talet. Som en rationell förklaring till 
den ensidiga inriktningen på Kalixlinjen 
kunde man kanske se ett försök att påverka 
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att mobilisering och transporter började i 
rätt tid.

Med ny planering ersattes i alla fall 
Kalixlinjen av ett avvärjningsområde från 
gränsen till Lule älv. Flexibiliteten ökade, 
man planerade och övade situationer efter 
det att fienden antogs ha trängt in på dju-
pet och egna förband hade ny utrustning. 
Möjligen kunde man enligt kommentatorn 
hävda att flexibiliteten åter minskade med 
minskat flygunderstöd sedan den lätta at-
tacken hade utgått.

Ett visst försvar för marginaldoktrinen 
gavs också. Johansson tyckte att den i 
sig inte var helt orealistisk. Den gav visst 
stöd åt alliansfriheten med sin antydan att 
vi med måttlig avskräckning skulle kunna 
hålla oss utanför ett krig.

Avslutningsvis tyckte den erfarne stra-
tegiläraren att flexibiliteten vid MHS hade 
varit ganska begränsad. Till sina elever 
brukade han säga att svensk försvarsdebatt 
till 50 procent var rumphuggen eftersom 
man inte kunde diskutera en allians eller 
ens hjälp utifrån. Inte heller behandlades 
sådana frågor i spel och applikatoriska 
exempel annat än att Stormakten måste 
ta hänsyn till motståndarens styrka och 
handlingsmöjligheter. 

Lärarna hade i regel bara erfarenhet från 
nivån detaljchef i central stab och sällan 
erfarenhet från milonivån. Linjechefer med 
sin högre kompetens medverkade inte i 
strategiutbildningen.

Johansson instämde med Claës Skoglund 
vid det operativa seminariet i att man knap-
past behandlade operationer på djupet och 
under lång tid. Vid olika förutsättningar för 

storanfall och överraskande anfall kunde 
man i alla fall fritt diskutera fördelning av 
brigader mellan milon och strategisk reserv 
eller tidig insats av attackflyg. 

Vad det gällde organisation och utveck-
ling av stridskrafter förlitade man sig i 
hög grad till föreläsare som sjöng den 
långsiktiga planeringens lov med hjälp av 
försvarsgrenarnas argument. Det ökade 
knappast flexibiliteten.

I ett inpass berättade Bertil Stjernfelt hur 
han vid ett föredrag i Lund känt sig ställd 
efter en studentskas fråga om innebörden 
av de manande orden i broschyren Om 
kriget kommer. Vore faktiskt varje med-
delande om att stridernas inställande 
falskt? Hugemark påpekade att beskedet 
från 1943 senare hade modifierats till att 
”varje meddelande om att mobiliseringen 
skall avbrytas är falskt”. 

En finländares önskemål
Efter några korta inlägg kring vilka före-
ställningar om tänkbara angreppsmål som 
våra operationsförberedelser utgick ifrån 
bjöds församlingen på något lätt drama-
tiskt. Det skedde när Utrikespolitiska 
Institutets direktör Tomas Ries listade fem 
forskningsområden.

1  Sveriges roll som balanspunkt i Nor-
den. Som finländare sade sig Ries vara 
enormt tacksam för den svenska linjen. 
Om vi hade gått in i NATO skulle ett 
isolerat Finland ha hamnat i ett mycket 
svårt läge. Sovjetunionen hade flyttat 
fram militärbaser och ökat den politiska 
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kontrollen över Finland. Det betydde 
mycket att Sverige i början av det kalla 
kriget hade ”en av Europas starkaste 
försvarsmakter”. Numera vet vi att Sve-
riges kontakter med NATO var mycket 
djupare än många trodde. Vilka motiv 
låg bakom den vändpunkt då Sveriges 
militära kapacitet reducerades?

2  Planerna kring Åland. Ögruppen ut-
gjorde ett nyckelområde i Norden. En 
förändring av dess status kunde enligt 
finländaren ha blivit ”en enormt destabi-
liserande faktor”. Den kunde ha fått stor 
betydelse för Sovjetunionens marin och 
framför allt luftförsvar. Hur såg Sverige 
på riskerna för en sovjetisk framstöt och 
en därmed egen starkt förändrad posi-
tion?

3 Ubåtsincidenterna. UI-direktören kalla-
de problematiken för ”fortfarande dim-
mig” och nämnde bl a den omstridde 
forskaren Ola Tunanders tes att intrång 
hade gjorts av USA-ubåtar (framför allt 
i Hårsfjärdenfallet 1982). Han trodde 
inte alls att Sovjetunionen i händelse 
av krig skulle ha angripit på Nordkalot-
ten; det hade varit ”militärstrategiskt 
vansinne”. Nej, stormakten skulle ha 
gått rakt igenom mellersta Sverige mot 
ett i söder försvarslöst Norge. Men det 
var svårt att se vilket underlag som 
ubåtsincidenterna gav. Sovjetunionen 
byggde upp överskeppningstonnage 

och satsade, med Ries finlandssvenska 
språkbruk, på ”desant-operationer”.1 

Det kan verka lönlöst, men det kunde 
ha funnits mycket stora planer mot 
Sverige.

4  Sveriges roll ifråga om Polen 1981. 
USA tillgrep hemliga strategiska ope-
rationer för att destabilisera regimen 
Jaruzelski. Från Ystad överskeppades 
bl a kontorsmaterial till den kämpande 
fackföreningsrörelsen Solidaritet, med 
de svenska myndigheternas godkän-
nande. Det finns indikationer på att 
Sovjetunionen uppfattade att svensk-
arna inte stod passiva. Men vilken roll 
spelade Sverige egentligen?

5  Mordet på Palme. Mycket litet tydde 
enligt denne finländske betraktare på 
att mördaren var en ensam galning. Han 
tyckte att det var uppenbart att mordet 
var ett ytterst professionellt dåd. Polis-
utredningen missköttes. Det har varit 
tyst om de bakomliggande motiven. 
Fanns det även en tråd till Sovjetunio-
nen?

Ja, det här var Tomas Ries önskelista. Det 
nära samarbetet om Polen, faktorer bakom 
Sveriges försvarsutveckling var sådant han 
var nyfiken på. Men som utomstående fors-
kare var han inte insatt i hur man tänkte hos 
oss. Men nog insåg han att det var känsliga 
frågor han hade tagit upp.

1  Den nya finländska militär ordboken förklarar ordet desant, plur. desanter, som beteckningen på sovjetiska 
fallskärmshoppare som bedrev spionage och sabotage i ryggen på motståndaren.
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Några synpunkter fick Ries i alla fall 
motta. Stjernfelt erinrade om vad Emil 
Svensson utbåtsbok hade att säga om 
samtalen med ryssarna. Juristprofessorn 
Jakob Sundberg insköt att den enklaste 
sovjetiska anfallsriktningen för att komma 
ut på Atlanten gick igenom Danmark; det 
hade bekräftats i Stasis gömmor. Gilbert 
Murray har tidigare berättat hur han hade 
varit med när en bataljon från Svea Liv-
garde den 1 september 1939, dagen för 
krigsutbrottet, plötsligt beordrades lasta 
in i vanliga fartyg – det föreföll rimligt att 
man skulle ha gått till Åland. 

I den polska frågan bidrog Björn Zick-
erman med hur han november 1980 ledde 
en studiedelegation och såg tecken på en 
sovjetisk mobilisering med stora grupper 
reservister samlade i Riga, rimligtvis för 
ilastning. Ries avrundade med att tala om 
frågor för specialister med risk för ”tun-
nelvision”. Sovjetunionen såg hela Norden 
som ett enda operationsområde. Frågan om 
Palmemordet var det försiktigtvis ingen ur 
auditoriet som kommenterade.

Eftermiddagens debatt
Det blev lunch och sedan debatt. Modera-
torn Bo Huldt tackade för förmiddagens 
diskussion som hade gett många upp-
slagsändor. Det gällde inte minst Tomas 
Ries betraktelse. Huldt noterade hur den 
strategiska tyngdpunkten har skiftat, från 
Östersjöutloppen norrut till Nordkap/Mur-
mansk och sedan sydost till Polen, därefter 
Tyskland och mot slutet Baltikum. Det här 
bör vi ha med oss och på allvar samla vitt-

nesmålen för att rädda dem ur glömskan. 
Talaren gav en sedelärande berättelse 

om hur Ludvig Ehrensvärd (svensk utri-
kesminister 1895–1899) fick en hågkomst 
underkänd av en kvinnlig historiker. Den 
stämde inte med källorna. ”Historiens 
hämnd på old men”, sade Huldt. 

Man skulle kunna överlämna det kalla 
kriget till en kommande generation som 
inte har med saken att göra. Men vilka 
skulle göra insamlingen och utvärderingen 
om inte vi? Normandie eller ej, talaren 
skulle med förtjusning önska ett semina-
rium om ”invasion över havet”. 

Långtidsutredarna inom SSLP i För-
svarsdepartementet hade på sin tid räknat 
med att ett sovjetiskt anfall skulle klara av 
Finland på tre veckor och sedan Sverige på 
tre veckor för att nå Norge och komma i 
strid med NATO. Huldt trodde inte på det 
scenariot. Sovjetarméer skulle kanske gå 
runt problemet via Tyskland och Danmark 
och sedan eventuellt göra något annat. Till 
sist: vi måste hjälpa FOKK-projektet och 
bistå med uppslag. Man skall ta med allvar 
vad vi försöker oss på, avslutade han.

Omgående bidrog Zickerman till histo-
rikernas hjälp genom att till podiet över-
lämna material som han hade sparat: 

dokument om armén 1969-1976, 
utgivna som handbrev till general 
Carl Eric Almgren (chef för armén 
dessa år); ”en utmärkt samling” var 
Zickermans betyg.

Sex skrifter av Nils Sköld – vår 

1.

2.
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enligt talaren ”mest framstående 
debattör”. 

aktsamlingen Nils Sköld 1967-
1984, bara om generalen själv med 
alla hans debattinlägg; en bild av 
hur en chef för armén personligen 
arbetade.

Omslagspunkten för armén ville Zicker-
man förlägga till mitten av 1970-talet. Före 
dess fanns en relativt väl avvägd struktur 
när det gällde kvantitet/kvalitet. Sedan 
blev det mer av kvantitet, och slutligen 
på 1980-talet åsidosattes kvaliteten enligt 
denne ärrade krigare (pansarinspektör 
1980-1983). 

Han erinrade om striden kring de tio bri-
gader som inte kunde ges förnyad materiel 
och som Almgren därför ville benämna 
”skytteregementen”, ett helt nytt begrepp 
som statsmakterna inte ville gå med på 
(det blev i stället IB 66 R). Nya stridsvag-
nar behövdes. Det var Sköld emot; på sin 
höjd kunde man renovera äldre vagnar. 
Historien fick visa om detta var ett riktigt 
beslut. 

Sköld satsade i stället helhjärtat på ro-
botar. Men utvecklingen med aktivt pansar 
reducerade verkan mot stridsvagnar med 
50–80 procent. Man kunde ifrågasätta vår 
förmåga att förutspå framtiden, slutade 
Zickerman. Beslutet att äntligen anskaffa 
tyska Leopard ”blev julafton för pansar-
trupperna”, tillade Huldt (själv pansarof-
ficer i reserven). 

Robotar i stället för stridsvagnar var 
Skölds filosofi, i det instämde Beckmann. 

3.

Det aktiva pansaret blev en överraskning. 
Frågan var om artillerield kunde avlöva 
löst påhängt pansar. Vi borde ha kunnat 
minska angriparens rörelsefrihet genom 
att låta honom rulla in och sedan skära av 
underhållet. Johansson ansåg att materiel-
verkets perspektiv låg ganska rätt. ”Vi var 
inte så dåliga på att spå framtiden.”

Till Sköld återkom även Gustafs-
son: Sköld hade en sammanhållen idé, 
en filosofi. Många kände att det var ett 
grundläggande fel att försvara territoriet 
på hans sätt. Det var en fråga om skydd 
och motmedel. Mer och mer fick vi 
elektronik, och robotarna blev aldrig de 
massvapen som Sköld hade tänkt sig. I 
senare repliker konstaterade Gustafsson 
att överlevnadsprincipen styrde försvarets 
materielutveckling, men det fick aldrig 
redovisas utåt. 

Meningsbrytningarna kring IB 66 R 
visade hur det glappade mellan depar-
tementet och Försvarsmakten i tilltron 
till varandra; i sakfrågan var man inte 
överens, konstaterade Beckmann. Skilde 
något utöver att skytteregementena inte 
skulle ha fått något brigadartilleri, undrade 
Hugemark i ett påhak. Gustafsson nämnde 
brist på robotar och stormkanoner som 
gjorde att förbanden mer lämpade sig som 
lokalförsvar. Men somliga hade nog tyckt 
att det var bra gentemot omvärlden att vi 
fick kvar så många brigader.

Ett annat spår togs upp av Cronenberg. 
Det gällde trovärdigheten. Erfarenheterna 
av vad människor minns är ganska nedslå-
ende. Cronenberg ansåg att intervjuer gör 
man tämligen sent i forskningsprocessen 
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– så att man själv kan mer än de som var 
med. 

När det nu gällde det kalla kriget gick 
det inte att göra så. Vittnesseminarierna 
fick därför bli ett slags räddningsaktion 
(i väntan på forskarnas inträde). Gunnar 
Artéus sade sig inte dela Cronenbergs ne-
gativa uppfattning men instämde likafullt 
i att man i FOKK hade gjort just en rädd-
ningsaktion. Vad han hoppades mycket på 
var officerare med forskarutbildning.

Vad tycker vi är mest intressant om tio 
år, undrade Magnus Haglund, som sade 
sig vilja fortsätta där Cronenberg hade 
slutat. Han ville själv bidra med en fråga. 
”Hur kommer det sig att kärnvapenkriget 
totalt negligerades?” Holmberg insköt här 
uppfattningen att kärnvapnen hade kommit 
upp till en nivå där de inte gick att använda, 
med båda sidors andraslagskapacitet. Gus-
tafsson anslöt sig till att kärnvapnen hade 
visat sig icke användbara på slagfältet.

Nils Österlund gick tillbaka till de svens-
ka militära frågorna. I Sverige utnyttjade 
vi inte flygplanen tillräckligt länge, tog 
dem ur bruk för tidigt. Sven Andersson 
(försvarsminister 1957-1973) hade talat 
om utvecklingskostnaderna för Viggen, 
men de ersattes av spinoffeffekter som kom 
hela industrin till godo. ”Kanske var det 
här nationalekonomiskt ganska bra.” 

En svunnen tid när flygvapnet årligen 
omsatte tre flottiljers flygplan aktualise-
rades av Wennerholm. Talet om spinoff- 
effekter var inte osant, noterade han, men 
det var inte bevekelsegrunden för anskaff-
ning av svenska plan. Tommy Åkesson 
kallade flygindustrin för en del av det 

moderna projektet, en del av den svenska 
välfärdsstaten.

Den 7-årscykel för förnyelse av flygplan 
(som rådde från trettiotalet) byggde, för-
klarade Gunnar Lindqvist, på den då för 
tiden väldigt snabba tekniska utvecklingen. 
I dag ligger siffran mellan 29 och 39 år, 
sedan det hade gått dubbelt så lång tid för 
varje ny generation plan. En viss kontinui-
tet i utvecklingsarbetet är oundviklig om 
vi skall ha en försvarsindustri. 

Man lade ned 37:an i onödan, men det 
berodde inte på att 39:an kom för tidigt, 
sade Lindqvist. Skälet var regeringens 
beslut att vi inte längre skulle ha tio divi-
sioner utan bara fyra. Därför har vi ingen 
varvsindustri, hördes det från Holmberg.

Åter till Österlund. Han ansåg att vi hade 
haft dugligt befäl, men när Nils Björk (MB 
VI 1951-1963) övade brigadchefer var det 
bara tre som fick godkänt.

Vi var låsta i den operativa planeringen, 
konstaterade Österlund. Hans erfarenheter 
under 1960-talets första hälft pekade på 
rigiditet. När det gällde krigsplaneringen 
fick man inte tala om några alternativ. För 
att lyckas skulle man ha en jäkla tur (och 
det hade vi). 

Pansarbrigaderna i Skåne hölls inte ihop 
förrän vi äntligen fick en pansarfördelning. 
Hur förbanden skulle agera hade berott på 
när statsmakterna beslutade om mobiliser-
ing. Om det var för sent fick man andra 
uppgifter och vara beredd att föra striden 
på ett helt annat sätt.

Som inbjuden forskare önskade därefter 
Torbjörn Norman göra några förtydligan-
den om ”Oral History”. Det var något som 
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redan Adam av Bremen hade praktiserat. 
Den moderna starten skedde 1948 vid 
Colombiauniversitet, där man ägnade sig 
åt s k Elite Oral History. Ämnet utvecklade 
en egen teori, och det var inte jämförbart 
med rena intervjuer. Vad man ville få fram 
var att det rörde sig om en berättande 
källa som kunde underkastas källkritisk 
granskning.

Själv var Norman övertygad om att det 
var fråga om en vetenskapsgren som hade 
framtiden för sig. Som ett exempel nämnde 
han en biografi över Tony Blair av Anthony 
Seldon, som hade sammanträffat med den 
brittiske premiärministern varje vecka 
under sin forskning.

Wallerfelts stil var nog vanlig klassisk 
forskning, Han sköt in att det har stor be-
tydelse att människor inte säger vad de inte 
vet. Sedan riktade han vad man kan förstå 
ett dråpslag mot följderna av det sköldska 
tänkandet. Utbildningen av arméns värn-
plitiga var på tok för kort, av 71/2 månad 
blev i praktiken efter alla ledigheter bara 
6 månader. 

Temperamentsfullt vände sig Wallerfelt 
mot armésoldaternas totala brist på skydd. 
Vår betoning av försvaret i småbruten ter-
räng kallade han ”rena skogsromantiken”. 
Ryssen hade lämnat skogen som ett tillhåll 
för partisaner och gått direkt på infrastruk-
turen. Fältarbeten och strid i ort var militära 
konster som hade försvunnit i Sverige. Vi 
kunde på grund av risken för markskador 
heller inte öva så som hade behövts. De 
krav som ställdes på förbanden var inte i 
närheten av vad de egentligen hade kunnat 
uträtta. Man hade behövt minst ett halvårs 
stridsförberedelser.

Debatten gick mot sitt slut. Fältström 
gjorde ett sista inlägg där han pekade på 
svårigheter att hitta deltagare i historiska 
förlopp och få dem att ställa upp. Inför det 
nya vittnesseminarium som skulle hållas 
den 31 maj om marint operativt tänkande 
hade han skrivit till 70-80 personer och 
till dags dato inte fått mer än sjutton svar. 
I sakfrågan trodde han, a propos vad Hag-
lund hade sagt om kärnvapnen, att förändr-
ingar i omvärlden under det kalla kriget 
inte hade tillåtits påverka svenska beslut. 
Att få upp sådana frågor på politisk nivå 
var för svårt; man ville inte ta i dem.

Till debattens avslutning pekade Zet-
terberg på vad Hugemark har sagt om att 
skillnaderna för svensk militär mellan 
andra världskrigets beredskapsår och det 
kalla krigets årtionden inte var så stor. 
Man kände igen sig när det gällde sådant 
som organisation, förbandsomsättning 
m m. Om några år kommer nya forskare 
inte att förstå förbandsomsättningen eller 
operativa resonemang.

Och fortsättningen?
Ett sista pass inleddes med att Zetterberg 
berörde fortsättningen av vittnesseminari-
erna och tillgången till berättande källor. På 
hans egen önskelista stod sammankomster 
om förvarnings- och underrättelsesidan lik-
som beredskapsfrågor och gemensamma 
insatser, säkerhetspolitisk strategi och log-
istik som en gränssättande försvarsfaktor. 
Nu, i halvtid, gäller det att ta sikte på en 
rejäl, fördjupad forskningsinsats. 

För egen del känner Zetterberg sig 
vara bäst på studier av vår säkerhetspol-
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itiska ledning. Hur maktblocken såg på 
vår säkerhetspolitik och på försvaret som 
ett säkerhetspolitiskt instrument kunde 
utmynna i en monografi på temat ”Sken 
och verklighet”. 

Ett annat block gäller hur vi föreställde 
oss det överraskande angreppet och 
den stora invasionen. Hur tedde sig den 
operativa förmågan under delar av det 
kalla kriget och hur bedömdes den i väst? 
Hemmavid får man här studera sådant 
som årsredovisningar och rapporter som 
kan visa hur de operativa kraven förändras 
över tidsaxeln.

Det tredje stora området avser forsk-
ningen kring stridskrafterna, med Huge-
mark, Fältström och Wennerholm som 
fortsatt ansvariga samordnare för var sitt 
huvudområde. Återstår forskning kring 
försvarsindustrin under det kalla kriget 
med dess koppling fram emot nuet, som en 
viktig del av det moderna projektet.

Vi kan räkna med stöd från det svenska 
forskarsamhället och internationella 
nätverk som i det pågående ”Parallel His-
tory Project”. Utvecklingsmöjligheterna är 
goda. Vittnesseminarierna måste fortsätta! 
I första hand söker vi pengar för att driva 
verksamheten tre år till, sade Zetterberg. 
År 2009 har det gått tjugo år sedan det 
kalla kriget började lösas upp. Snart kan 
mycket vara för sent. Det gäller att sätta 
igång nu.

Maningen följdes av några kommenta-
rer. Wallerfelt tyckte inte att det var en 
tillfällighet att mycket hittills har saknats 
ifråga om 1960-talets MB-nivå. Hur ut-
nyttjades den, hur mättes t ex brigaders 
stridsduglighet? Förmådde MB samordna 
stridskrafterna så att man skulle ha slagits 
tillsammans, i en plan? 

Göran Wallén reagerade mot att man 
helt tycktes ha glömt bort totalförsvaret, 
Sveriges stolthet under det kalla kriget. Här 
rörde det sig dock om en avsiktlig avgräns-
ning av FOKK, man har grenslat mycket 
nog. Mycket beror framöver på forskares 
egna frågeställningar, vad de finner rele-
vant i arkiven, påpekade Cronenberg. 

Hans Lindblad, den politiker som ägnat 
försvaret mest intresse och bl a engagerat 
sig i krigssjukvården, hoppades att man 
skulle titta på vilka förluster ansvariga i 
Sverige kalkylerade med.

Sista ordet tog Herman Fältström. Som 
representant för KÖMS, Örlogsmanna-
sällskapet, ville han få sagt att man där var 
tacksam och glad över att Kent Zetterberg 
hade velat ta tag i FOKK-arbetet. Det hade 
varit ett stort och besvärligt material som 
skulle bemästras. Nu skall ett antal forskare 
rekryteras. Om Kent håller ut, finns en god 
grund för framtiden.

Och därmed var vi för dagen komna 
till punkt. 


