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den omfattende diskusjonen som skjer i 
Sverige om utviklingen av det svenske for-
svaret under den kalde krigen er av stor in-
teresse også uten for Sverige. Selv om det 
svenske forsvaret hadde som hovedformål 
å holde landet utenfor en ny europeisk krig 
var det likevel en medspiller i de strategiske 
beregninger som ikke minst Nato gjorde. 
Dette kunne ikke åpent anerkjennes i Sve-
rige. Nøytralitetspolitikkens begrensninger 
er at det ikke finnes noen 100 prosent nøy-
tralitet. Dette gjør at man ofte må si det ene 
og gjøre det andre, ganske enkelt fordi det 
ikke var likegyldig for Sverige i hvilken leir 
landet havnet i dersom det kom i krig. Det-
te er derfor utgangspunkter for mine kom-
mentarer til boka. Betraktningene er derfor 
ikke rettferdige når det gjelder bokas plass 
i den svenske diskusjonen, dertil er mine 
kunnskaper om interne svenske forhold for 
svake. Det er også fristende å trekke paral-
leller mellom svensk og norsk utvikling av 
de respektive lands forsvar. Problemene og 

løsningene er ofte forbausende like, spesielt 
for landstyrkene.
 Generalløytnant Carl Björeman stiller 
innledningsvis tre spørsmål, nemlig hvilke 
krefter som lå bakom den store opprustnin-
gen og konsolidering av Krigsmakten frem 
til siste delen av 1960-tallet. Vider hvorfor 
reagerte den politiske og militære ledelse 
så passivt da det på slutten av 1960-tallet 
var tydelige tegn på at det ikke fantes for-
utsetninger for å vedlikeholde størrelsen på 
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Krigsmakten. Endelig, om det under den 
kalde krigen fantes på noen langsiktige for-
andringer på det militære forsvarets betyd-
ning som en samfunnsfunksjon.
 For et lite land som blir angrepet av en 
stormakt vil resultatet være gitt, men en ho-
vedmål for det lille landet vil være å utsette 
dette resultatet så lenge som mulig. Gene-
ral Björeman er på en rekke steder inne på 
spørsmålet om en tidvinnande strategi og 
vektleggingen av denne i forhold til en pe-
riferistrategi. Som forfatteren viser er dette 
ikke bare et strategsikk diskusjon, men like 
mye en diskusjon hvor forsvarsgreninteres-
ser står mot hverandre. I en tidsvinnende 
strategi vil landmakten være det sentrale 
instrument, mens marinens rolle kun kan 
gi vesentlige bidrag innledningsvis. Felt-
toget i Norge i 1940 er et eksempel. Også 
i Norge fantes under den kalde krigen en 
tilsvarende diskusjon, men da om begrepet 
holdetid. Allerede Forsvarskommisjonen 
av 1946 fastslo at det gjaldt å holde ut til 
hjelp utenfra kunne nå frem. Dette var da 
også den militære begrunnelse for det nor-
ske Natomedlemskapet. Dette satte Hæren 
og Luftforsvaret i sentrum. Men holdetids-
konseptet fikk aldri den samme støtte i Sjø-
forsvaret som i Hæren.
 Imidlertid kan det for Sveriges del vel ar-
gumenteres for at et periferiforsvar og hvor 
det svenske flyvåpenet spilte hovedrollen 
var den best tjenelige strategi. Det er et 
spørsmål om ikke svensk luftterritorium 
var av større interesse for Sovjetunionen 
enn landterritoriet. En mer eller mindre 
uhindret bruk av svensk luftterritoriet ville 
om ikke annet kunne bringe mottiltak fra 
Natos side. Det kan vel argumenteres for 
at dette ville være den mest sannsynlige 
måte hvorpå Sverige ville bli dratt inn i en 
ny krig. Forfatteren burde ha drøftet mer 
inngående aktuelle muligheter for at Sve-
rige kunne ha blitt dratt inn i enkrig.

Forfatteren er lite inne på de svenske trus-
selvurderingene som forelå, dette gjør at 
en viktig premiss skjellen. Fra norsk side, 
og også fra Nato, la man på 1950-tallet 
til grunn at også Sverige ville bli angrepet 
og at betydelige sovjetiske styrker ville bli 
bundet opp i Sverige. Dette endret seg på 
1960-tallet da det i norske trusselvurde-
ringer het at ”En besettelse av Sverige på 
dette tidspunkt (starten på en storkrig, min 
anmerkning) har neppe avgjørende innfly-
telse på krigens gang” Denne vurdering i 
forskjellige former ble stående under resten 
av den kalde krigen. Dette hadde to konse-
kvenser. Det var en klar støtte den svenske 
Marginaldoktrinen. Sverige hadde derfor 
en klar støtte i Norge for doktrinen. 
 Den andre konsekvensen var at Skandi-
navia i liten grad ble betraktet som en stra-
tegisk enhet under den kalde krigen, bort-
sett fra i den skandinaviske forsvarskomité 
i 1948-49. Norge regnet med at den alvor-
ligste trussel å komme sjøveien og allerede 
ved utbruddet av en storkrig. Et angrep 
gjennom Sverige ville komme på et senere 
tidspunkt. Vurderingen førte til en mangel 
på operativ planlegging i Norge hva angår 
muligheten for et sovjetisk angrep gjennom 
Sverige. Operativt førte det til en mental 
”kinesisk mur” langs grensen mot Sverige. 
Skandinavia og spesielt Norge ble sett fra 
et sjømilitært synspunkt og da var det kys-
ten som var det interessante. For Sverige 
ville for øvrig all tale om Skandinavia som 
en strategisk enhet uten vider rokke ved 
nøytralitetspolitikk.
 General Björeman stiller spørsmål om den 
opprustning som skjedde i Sverige under 
verdenskrigen og videre frem til 1960-tallet 
var bærekraftig i et samfunn hvor velferds-
staten tok stadig større ressurser. Hans 
svar er nei og at man tidligere burde sette 
tæring etter næring. Dette gjaldt spesielt 
for landforsvaret. Det er imponerende hva 
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svensk industri klarte å levere under denne 
perioden. Bare under krigsårene leverte 
Bofors cirka 5 500 kanoner til armeen og 
700 til marinen. I årene 1945 – 1958 le-
verte flyindustrien 1 500 kampfly deriblant 
J 29 ”Tunnan”. En viss parallell finner vi i 
Norge delvis ved overtatt ex-tysk matrei-
ell, og med amerikansk våpenhjelp, men i 
langt mindre grad enn den svenske opprus-
tning til 1960-tallet. For begge land førte 
det til at på 1950- tallet og inn i 1960-tallet 
hadde begge land etrelativt moderne for-
svar. På samme måte som Björeman viser 
for Sverige, var også det norske forsvaret 
etter hvert for stort i forhold til de ressur-
ser, men ikke oppgavene, som etter hvert 
ble stilt til disposisjon. Reaksjonen, spesielt 
i landforsvarene i begge land, var å beholde 
organisasjonen og håpe på bedre tider. Som 
forfatteren påpeker så er organisasjonsend-
ringer lettere og gjennomføre i Sjø- og Luft-
forsvaret enn i landstyrkene. Landstyrkene 
er i større grad bundet opp i distriktspoli-
tikk, vernepliktspolitikk og også utad som 
et symbol på et lands militære styrke. Store 
reduksjon av landstyrkene kan lett bli opp-
fattet som en sikkerhetspolitisk omlegging. 
Det er derfor ikke bare konservative hærof-
fiserer som stritter imot forandringer. Her 
sto den norske hær i de samme problemene 
som den svenske, og reaksjonsmønstret er 
svært lik.
 Forfatteren berøre de mäktiga särintres-
sen i form av fagforeningsinteresser, troppe-
slagsinteresser, og interessene til forsvarsin-
dustrien og kommunene. Dette er interesser 
som all offentlig virksomhet er vel kjent med 
og som er en del av det politiske bildet man 
har rundt seg. Men ofte bruker Forsvaret 
selv disse interesser til egen fordel. Forsvaret 
har som oftes ikke mange interesser å støtte 
seg på. Det er klart at general Björeman me-
ner at flyindustrien med Saab har hatt en 
vel stor plass og har hatt en stor innflytelse 

på utformingen av det svenske forsvaret og 
i siste instans på selve strategien. General 
Björeman er spesielt opptatt av utviklingen 
av JAS. Det er i ettertid klart at det svenske 
samfunnet ikke kunne bære en moderne ja-
gerflyindustri inn i fremtiden, og det er van-
skelig å se at man kan basere en slik industri 
på eksport alene selv om kvaliteten er aldri 
så høy. Selv USA klarer i dag kun å bære to 
industrielle kampflymiljøer. Det er for øvrig 
interessant å merke at både F-16 og F-18 ble 
vurdert i stedet for JAS, men hvilket alvor 
det lå bak vurderingene går ikke frem av 
boken. 
 På den andre side kan det stilles spørsmål 
ved om det ville ha vært mulig for Sverige å 
gjennomføre den opprustning landet gjen-
nomførte på 1940 og 1950-tallet uten en 
egen våpenindustri, og samtidig med en 
alliansefri politikk. Små land starter sin 
opprustning etter de store og våpenprodu-
serende landene. Da kan man ikke velge 
fritt i hyllene, det kan man for øvrig aldri. 
Da får man heller akseptere at det til tider 
skjer som i Norge i forbindelse med an-
skaffelsen på 2000-tallet av seks motortor-
pedobåter til seks milliarder kroner og som 
to forsvarssjefer gikk imot. Industri og fag-
foreningskrefter sammen med Sjøforsvaret 
gikk seirende ut av den konflikten.
 I Norge har det vært en alminnelig opp-
fatning at ÖB hadde en meget sterk stilling i 
Sverige og enkelte norske forsvarssjefer har 
sett dette som et forbilde for Norge. Ge-
neral Björeman viser et annet bilde. Sterke 
forsvarsgrensjefer er ikke uten videre lett å 
rokke. En ÖB/forsvarssjef beveger seg uten 
tvil i et spenningsfelt mellom fag og poli-
tikk, og spørsmålet er hvor tyngden skal 
ligge mellom fag og politikk. General Otto 
Ruge skrev om dette i sin bok Felttoget føl-
gende ”jeg vil heller i stillhet lyve mig til 
eller tigge mig til 100 000 kroner som vi 
får, enn å legge frem dødfødte millionfor-
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høyere militære sjefer inntok etter hvert rol-
len som forvaltere. 
 Generalløytnant Carl Björeman har i sitt 
85. år levert en velskrevet og kritisk bok 
om det svenske forsvaret under den kalde 
krigen. Han er skeptisk til mange av de av-
gjørelser som ble truffet. Det er mulig at 
både kollegaer og politikere kan føle seg 
urettferdig behandlet. Det får så være. En-
kelte vil si at han kommer i seneste laget, 
hvorfor sa han ikke fra før. De har lite for-
stått av de meningsforskjeller og diskusjo-
ner om skjer blant sterke personligheter på 
de øverste nivået i en militær organisasjon, 
og den lojalitet som hersker mot tatte be-
slutninger. Samtidig er en militær organisa-
sjon av en slik natur at det er en potensiell 
fiende er den som har mest glede av slik 
diskusjon i det offentlige rom. Dessuten, 
for Sverige ville en slik diskusjon ha satt 
spørsmål ved nøytraliteten. Nøytralite-
ten lik jomfrudommen, ingen måtte sette 
spørsmål ved dyden. Konklusjon en bok 
som er av interesse også utenfor Sverige og 
kanskje særlig i Norge.  

Recensenten er generalmajor og kallad 
ledamot av KKrVA.

slag og få ros i Aftenposten.” Selv om dette 
ble sagt delvis i spøk viser det dillema som 
sjefer på det øverste planet står overfor. På 
den ene side å få til noe, eller legge frem det 
som blir oppfattet som demonstrasjonsfor-
slag uansett om det er vel faglig begrunnet. 
Ruge skrev for øvrig overstående etter et 
tapt felttog og under opphold i krigsfange-
leir, da han like gjerne, og med god grunn, 
kunne ha skrevet om politisk dårskap.
 Svarer så forfatteren på sine tre innledende 
spørsmål? En kortversjon av hans svar kan 
være som følger. På det første spørsmålet 
er svaret; Støtte i befolkningen, handlings-
kraftige politikere, dyktig yrkespersonell, 
utholende og sterke soldater og forsvarsin-
dustriens kapasitet. På det andre spørsmålet 
innrømmer forfatteren at det ikke finnes noe 
enkelt svar. Et av svarene er at mange ikke 
ville reformere hæren, men la den ”övervin-
tra” i venten på at politikerne skulle komme 
på ”bättre tankar”. Han peker også på at 
ÖB:s evne til å styre Krigsmaktens utvikling 
var ”ringa.” På det tredje spørsmålet blir 
det påpekt at på 1970-tallet nedprioriteres 
eksistensforsvart og forsvaret anvendes i til-
legg for å støtte sysselsetting og industri. Et-
ter hvert også i lokaliseringspolitikken. De 


