
 

 

Arbetet 1978-09-01 

Försvarsutskottet i Göteborg 

 

Dags att tänka om i försvarsfrågan. Fienden kommer inte 

bara från öst 
 

GÖTEBORG: — Fienden kommer inte bara från öst. Den kan lika gärna komma 

från väst. Det är dags att vända på den traditionella bilden av enbart hot från 

öst. 

 

Fienden kommer inte bara från öst, säger riksdagsmannen Karl-Erik Svartberg 

(s), Partille (i mitten) – Nej, just det, säger general Nils personne (t v), 

militärbefälhavare i väst. – Nja jag vet inte det ja, anser Per Peterson (m), 

Luleå, ordförande i försvarsutskottet som är på rundresa i Västsverige (Foto 

Anders Hofgren) 

 

Ett inlägg i debatten om Sveriges försvar. Den här gången framfört av  

riksdagsman Karl-Erik Svartberg (s), Partille, suppleant i riksdagens försvar-

sutskott och kontaktman för I 17 i Uddevalla, EV 6 och KA 4 i Göteborg. 

I går var han tillsammans militärbefälhavaren för västra militärområdet, general 

Nils Personne, i spetsen på besök vid Säve Depå på Hisingen i Göteborg. 

Försvarsutskottet gör i dagarna en rundresa i västra Sverige. Det var sex år sedan 

sist, och i år besöker man i tur och ordning Göteborg, Karlsborg och Halmstad. 

Vid en presskonferens i går efter en helikoptertripp runt Göteborg fick pressen 



tillfälle att ställa frågor till politikerna och militärerna. 

Bakgrunden till Karl-Erik Svartbergs uttalanden är överbefälhavaren general Stig 

Synnergrens bestämda uppfattning att Västsverige mycket väl kan klara en del av sitt 

försvar genom att styrkor snabbt förflyttas från södra och östra Sverige över 

fastlandet och ut till västkusten. 

KONCENTRERAS 

Den inställningen har bland annat kommit till uttryck i ÖB:s åsikt att praktiskt taget 

hela KA 4 i Göteborg bör läggas ner och utbildningen koncentreras till ostkusten. Mot 

detta har militärmyndigheter och personalorganisationer protesterat. 

Försvarets fredsorganisations-utredning (FFU) har utrett frågan och föreslår stick i 

stäv med ÖB att KA 4 i stort sett bibehålls. 

I dag vill till exempel ordföranden i försvarsutskottet, Per Petersson (m), Luleå, inte 

säga annat än att utskottet sannolikt 

följer förslaget och att därmed KA 

4 i praktiken är räddat. 

Det hör till besök av den här typen 

att de militära företrädarna talar 

sig varma för sin egen landsdels 

militära betydelse för det svenska 

försvaret. 

Så skedde även den här gången. 

Både general Personne samt Kjell 

Werner, överste av första 

graden och chef för Göteborgs 

kustartilleriförsvar och Bohus 

försvarsområde, varnade för 

vad som kan hända om 

västkusten inte får tillräckliga 

försvarsanslag för att uppfylla 

de krav som riksdagen uppställt. 

 

 

Skagerack är ett militärpolitiskt kraftcentrum med NATO och Warszawapakten 

intill, säger general Nils Personne, militärbefälhavare i väst, vid en presskonferens i 

går med anledning av försvarsutskottets besök i Göteborg (foto Anders Hofgren) 

 

   

Energiskt 

Per Petersson betygsatte militären på västkusten 

 

— De har energiskt och väl hävdat sina synpunkter. 

Det är känt att militärerna i väst, framför allt Kjell Werner och Nils Personne, är 



kritiska till ÖB:s syn på det västsvenska försvaret, i varje fall har de en annan bedömning 

än ÖB. 

Nils Personne sa i går att det är lika sannolikt att Sverige hotas från väst som från öst. 

Vi får tänka på, sa han, de stora resurser som både Nato och Warszawapakten besitter. 

— Skagerack är ett militärpolitiskt kraftcentrum. Och vi måste komma ihåg att 

västkusten är Sveriges ansikte åt detta håll. Därför vill vi också ha fler 

sjöstridskrafter i väst, sa general Personne. 

Hans Hallert, kommendör av första graden, chef för Västkustens örlogsbas, sa vid 

presskonferensen att fyra fregatter försvinner inom den närmaste tiden på 

västkusten och om två år tas ytterligare två fregatter bort.  

Jag är moderat … 

Det blir problem att upprätthålla tillräcklig försvarsberedskap om bland annat dessa 

indragningar, så han. 

Per Petersson tyckte, trots  den klara skillnaden i åsikter mellan militär i väst och ÖB, 

att det inte finns någon stor skillnad att tala om. 

— Jag är ju moderat, sa han, och som sådan vill jag ha ett starkt försvar. Det är bara 

vi här i Sverige som ständigt talar om nedrustning medan man i både öst och i väst 

talar om upprustning. 

— Vad gäller Västsveriges försvar är nog skiljaktigheterna mest en fråga om 

tidsperspektiv, vid vilka tidpunkter västkustens militärer tycker att man ska satsa på 

Västkusten och när ÖB tycker det. 

Han tyckte inte det var något nytt att militärer vid det västra militärområdet 

argumenterar för sin landsdel. Det gör alla, ansåg han. 

Men Karl-Erik Svartberg tog 

ställning för den synpunkt militärerna i 

väst hävdade, åtminstone har de i 

denna fråga samma uppfattning: 

— Det är angeläget att västkusten har 

god beredskap både i krig och i fred, 

underströk Karl-Erik Svartberg. 

Och Kjell Werner talade om den 

nuvarande "försvagningen av 

kustartilleri- och sjöstridskrafter i 

väst". 

 

 

Jag är ju moderat, jag vill ha ett starkt försvar, säger Per Peterson (m) Luleå, 

ordförande i riksdagens försvarsutskott som i dagarna besöker Västsverige (Foto 

Anders Hofgren) 

 

 


