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"Västsverige kan inte försvaras" 

 

— Jag har på några år blivit av med tre brigader av sex och får 

försvaret inte mer pengar i kommande beslut, får jag bara en brigad 

kvar. Med den kan jag inte försvara Västsverige. På kort tid har 

armen halverats, marinen har mist hälften av sina fartyg och den 

planerade amfibiebataljonen i Göteborg har inga båtar! 

Militärbefälhavaren, generalmajor Bertel Österdahl, var mycket 

pessimistisk, när han på onsdagskvällen klarlade sitt desperata läge 

vid en konferens i regi av Föreningen för Göteborgs försvar. 

Redan nu menade han, går det inte att bevaka viktiga civila mål, inte 

skydda sjöfarten och inte att skydda flygbaser. 

Många hot 

Om inte Försvarsbeslut 92 hamnar på någon av de högsta nivåerna — 

och några politiska löften om detta ges knappast i valtider — 

minskar den västsvenska försvarsförmågan ytterligare. 

Nästa år läggs I 17 i Uddevalla ned — det är redan beslutat. Men i 

nuvarande kärva ekonomiska läge har man också diskuterat att 

lägga ned I 15 i Borås och I 16 i Halmstad. F 14 i Halmstad skall 

minskas, staberna i Skövde skall minskas, F 6 i Karlsborg hotas och 

KA 4 i Göteborg är utsatt för nedläggningshot. 

Kräver besked 

Militärbefälhavaren krävde statsmakterna på ett besked: 

 Vilka delar av Västsverige skall inte försvaras? 

 Är det meningen att vi skall ha ett gerillaförsvar? 

Vid en resa nyligen i USA, sammanträffade MB med höga militärer, 

som ifrågasatte Sveriges trovärdighet som neutral stat. 



— Ni minskar ju era försvarsutgifter regelbundet — de utgör en allt 

mindre del av er BNP. 

— Vi kan aldrig lura omvärlden, sade MB. Sverige är ett öppet land 

och andra makter vet allt om våra brister. 

Utan utbildning 

Med nuvarande ekonomiska ramar tvingas försvaret inom kort att 

ändra på sitt värnpliktssystem. Cirka 15 000 av 45 000 kommer 

årligen inte att kunna kallas in. Och där blir det Göteborgspojkarna, 

som i första hand blir utan utbildning. 

— Vi är inne på farliga vägar om vi börjar rycka i värnplikten! 

MB erkände dock, att det inte bara är i väst, som försvaret brister. 

— Stora delar av riket kan inte försvaras. 

Resorna kostar 

Överstelöjtnant Lars Leffler, KA 4, underströk vikten av att ha 

utbildning i Göteborg. 

— Det är inte kostnadseffektivt, att skicka grabbar till KA 2 i 

Karlskrona. Resorna kostar mer än övningarna och ammunitionen! 

Ge mig transportmedel, så kan jag skicka utbildad trupp dit den 

behövs! 

I15-chefen Svante Bergh menade, att om ÖB skall tjäna några 

pengar på att minska värnpliktsomgångarna, så får han halvera 

antalet. Och ytterligare minska antalet, orri det skall bli några 

pengar över till dyr teknisk upprustning.  

 


