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I genmäle på vår artikel om bl a under-
finansieringen av FB 92 (KKrVAHT, 
1.häftet 2006) frågar generalmajor 

Kurt Blixt ”hur beslutet om JAS delserie 3 
– med ÖB:s goda minne – kunde tas långt 
senare...” ifall FB 92 var kraftigt underfi-
nansierat. Blixt tycks inte ha observerat, 
vilket står i vår artikel, att ÖB (O Wiktorin) 
i maj 1995 hade anmält till den dåvarande 
försvarsberedningen att försvaret saknade 
12 miljarder kronor per år för att fullfölja 
inriktningen enligt FB 92. När riksdagen 
i FB 96 godkände anskaffningen av JAS 
delserie 3 var således ÖB, militärledning, 
försvarsdepartement och åtminstone 
ledande försvarspolitiker medvetna om 
det gigantiska underskottet. Trots detta 
ökade man den långsiktiga skuldsättningen 
främst genom beslutet om delserie 3. Age-
randet resulterade i ”stålbadet” år 2000, då 
huvuddelen av de förband och den materiel 
som beslutats i FB 92 och 96 avvecklades 
samt till att vi fortfarande lider av sviterna 
av dessa två försvarsbeslut.

I mars 1995 blev Akademiens ledamöter 
upplysta om de ekonomiska bristerna i 
FB 92. Kallade ledamoten, generalmajor 
Gullow Gjeseth, sa i sitt inträdesanförande 
(KKrVAHT, 4.häftet 1995) om den i FB 92 

beslutade svenska krigsorganisationen om 
16 brigader, 16 flygdivisioner och ett 40-tal 
krigsfartyg:

Sett med norske øyne er dette store styrkor 
på bakgrunn av en forsvarsbudsjett på 37 
milliarder svenske kroner ...Aller minst 
fra norsk side bør man derfor bli over-
rasket dersom i årene som kommer vil 
se betydelig kutt i det svenske forsvarets 
krigsstyrke.

Gjeseths spådom gick i uppfyllelse redan 
fem år senare.

Utvecklingen under 1990-talet visar att 
militär ledning och politiker inför FB 92 
inte var helt medvetna om försvarets re-
ella tillstånd och ekonomi. Det måste de 
däremot ha varit inför nästa försvarsbeslut, 
FB 96. Åtgärderna och prioriteringarna i 
FB 96 är därför lindrigt sagt förbryllande. 
Det verkar som man medvetet styrde mot 
det kommande ”stålbadet” Målet tycks 
ha varit att rädda den högteknologiska 
industrin, främst JAS-projektet. Den för-
utsebara konsekvensen blev ett dråpslag 
mot armén, den allmänna värnpliktsutbild-
ningen och folkförsvaret. 

Vägen mot ”stålbad” och avrustning

av generallöjtnant Carl Björeman och 
generalmajor Helge Gard


