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Nye Milochefen – Dags att stärka västförsvaret 

 

— Det är dags att tänka om beträffande försvaret i väster. Det säger 

nya militärbefälhavaren Jan Enquist. Om man läser försvarskommittés 

rapport noga finns där kontaktytor till den debatt som förts i 

Göteborgs-Posten om svagheterna i försvaret av västra Sverige. På 

framför allt två områden ser konteramiral Enquist betydande svagheter: 

 
Bildtext. Mellan Pater Noster och Skagen passerar huvudparten av de 

fartyg som går ut och in i Östersjön, framhåller amiral Enquist. 

Fortsätter det nya militära mönstret behöver vi bättre resurser 

— Oroande utifrån beredskapskraven och min operativa syn är 

tillgången på sjöstridskrafter och radartäckningen. Det senare är inte 

bara en militär historia, utan har en totalförsvar-aspekt, i synnerhet 

när det gäller alarmering. 

— Det är inte första gången som en militärbefälhavare pekar på 



svagheter ifråga om fartyg, betonar Jan Enquist. Men jag tycker att 

de yttre omständigheterna nu har förändrats såpass påtagligt att det 

finns en sådan uppfattning även inom försvarskommittén. 

— Det här är ju en fråga för överbefälhavaren. På grundval av min 

tidigare erfarenhet inom marinen vet jag att det här är en besvärlig 

fråga. Det kommer att kosta att råda bot på förhållandena. 

O Mer folk och baser 

Vad anser då milochefen behövs för att västkusten skall stå bättre 

rustad med flottstridskrafter? 

— Det behövs mera personal, baseringsmöjligheter i fred o s v. De nya 

förutsättningarna är sådana att de måste tas upp i en ordentlig dialog. 

— Jag tycker att i den totala säkerhetspolitiska miljö som successivt 

har utvecklats — med ökad betydelse för hela det här området och 

Skandinavien i dess helhet, med militärtekniska förändringar ifråga om 

räckvidder, med övningsbilden i Nordatlanten och Nordsjön som 

fokuserats på Nordens ökade betydelse —behöver det föras till 

resurser för att bättre svara upp till de nya kraven. 

 Flera slags beredskap 

— Det handlar om beredskap, incidentberedskap och det större 

begrepp som man alltmer börjat tala om på senare tid, nämligen 

beredskap mot ett överraskande inlett angrepp, förklarar konteramiral 

Enquist. 

I sin egenskap av militärbefälhavare anser han att läget förändrats 

därhän att man måste tänka om beträffande fördelningen av 

flottenheter mellan olika kustavsnitt. 

— Det är inte fördelningen som sådan som är felaktig, poängterar han. 

Men en förstärkning på Västkusten är aktuell inom en snar framtid. 

— Efter sommarens observationer har även västkusten kommit i fokus 

då det gäller främmande undervattenverksamhet. 

Vilka typer av fartyg önskar sig I då militärbefälhavaren? 



— Flaskhalsen är som alla vet Öresund. Det kan ställa till problem vid 

en ombasering. Kan man få förstärkning här i Västerhavet och hinner 

man med? Vattenområdet från norska gränsen till Kullen är också 

väldigt vidsträckt. 

— Vi har en patrullbåtsdivision. Det jag närmast tänker på är en 

förstärkning av den divisionen. Vi har också en vedettbåtsdivision under 

militärkommandot i Göteborg. Men vi behöver en mera kvalificerad 

resurs, understryker Jan Enquist. 

Han håller på att hämta in synpunkter från underställda chefer m fl. 

Senare kommer ett samlat material att översändas till ÖB och 

försvarsstaben. 

På frågan om milostaben har några förhoppningar om att få glädje av 

de fyra kustkorvetter som just har beställts, svarar milochefen: 

— Om det är de som skall hit eller om de kan frigöra andra resurser 

är jag ännu inte klar med. Man får ta hänsyn till att vi har hög kunskap 

om patrullbåtar. För att ta emot korvetter med bl a avancerad 

robotutrustning fordras förberedelser. 

— Därför förefaller det mig lättare att organisera en förstärkning 

med patrullbåtar, även när kustkorvetterna börjar bli klara. 

Det är möjligt att det är först då som tiden är mogen. Men jag tror att 

man måste starta och tänka om redan nu, sammanfattar amiral Enquist. 

 

 


