Svenska marinens försvarsförmåga Då och Nu
I Varvet Runt Nr 1 från 1962 kunde vi läsa om ”Riktlinjer för krigsmaktens framtida
utformning” och i artikeln fokuserar man på det marina försvaret.
Även om det var hårda tider för marinproducerande varven efter andra världskrigets slut med
kraftiga neddragningar fanns ändå en inriktning för Sveriges marina försvar. Det fanns då en
förståelse för om att varven som levererade svenska krigsfartyg måste ha kontinuerliga
beställningar, om än till lägre volym, både på ytvattensidan och ubåtssidan för att kunna
behålla kompetensen för att långsiktigt överleva och kunna konstruera och producera de
fartyg som framtida försvarsinriktningar krävde.
Denna filosofi såg ut att gälla fram till slutet 1990-talet.
Under 90-talet fick försvaret svårare att klara sin uppgift. Men då hade det främsta hotet, en
invasion från Sovjet, försvagats.
Efter 90-talet fick försvaret nya uppgifter. Att vara aktiv utomlands och där agera med andra
länder i olika sammanhang, FN-sanktionerade och andra, blev centralt.
Det ledde till behov av en mer offensiv militär. Den skulle vara mer lik den som stormakter
har, exempelvis Frankrike som nu har trupper som gör anfall i Mali.
Sverige har dock efter 1945 haft en försvarsmakt inriktad på försvar, av Sveriges yta. En
sådan har ett annat utseende, bemanning, beväpning och utrustning än den offensiva militär
som behövs vid operationer utomlands, ofta långt borta.
En militär inriktad på försvar av egna landet bör ha många soldater, gärna sådana som har
lokal kännedom om terräng och andra förhållanden (vädertyper, årstider). Sådan trupp kan
klara sig bra med traditionell beväpning: automatkarbin, handgranater, minor, granatgevär.
Att inte ha den senaste tekniken kan vara delvis till nackdel, men kan kompenseras med lokal
kännedom och motivationen av att det är hemtrakten som försvaras.
Men denna del av försvaret är avvecklad nästan helt. Kvar är en liten organisation med
yrkespersonal som ska kunna sättas in överallt i världen. Den räcker inte långt.
I artikeln ”Riktlinjer för krigsmaktens framtida utformning” kan ni läsa om inriktningen 1962
och jämföra hur det blev efter 2004 då det svenska försvaret tog time-out några år för att bli
modernare och vassare. I dag förundras omvärld och politiker över hur lite som blev kvar.
Man var snabb att göra sig av med äldre förrådsställd men fortfarande funktionsduglig
materiel.
Ny materiel har i mycket begränsad del ersatt den utrangerade.
Den krympande Svenska Marinen försöker nu livstidförlänga de operativa fartygen som redan
varit tjänst i 30 år för ytterligare 10 år i väntan på nya direktiv om hur det Svenska marina
försvaret se ut.
Att projektera ny marina örlogsfartyg brukar ta 4-5 år och om ingenting görs riskeras att den
befintliga kunskapen går i graven och då är det för sent att ta upp tråden igen.
I dag syns inga tecken på hur det framtida marina förvaret ska se ut förutom de nu försenade
ubåtarna som kontrakterades då SAAB slutligen köpte ut Kockums från Thussen Krupp
Marine Systems 2014.

Här visas ett klipp ur filmen ”försvaret sim försvann” efter att 2000 års försvarsbeslut presenterats
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Här halverades det Svenska försvaret och marinen bestod nu av 14 ytfartyg och 8 ubåtar.
Vid nästa försvarsbeslut 2004 halverades det Svenska försvaret ytterligare en gång och marinen består
nu av 7 ytfartyg och 4 ubåtar.
Det Svenska försvaret prioriteras ner från första plats till tredje plats och landets politiker enas om att
Scandinavium aldrig någonsin kommer att utsättas för hot från främmande makt.
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De som är riktigt intresserade kan via denna länk se hela filmen om Försvaret som försvann
https://www.youtube.com/watch?v=waWiu9permk
Nedan följer några uttalande om vårt försvar efter förvarsbesluten 2000 och 2004:
▪

Enligt ett uttalande från Sveriges f.d överbefälhavare Sverker Göransson kan Sverige, i bästa
fall och om fem år, försvara sig på en plats i en vecka.

▪

"Man måste alltid kunna skydda rikets huvudstad, vital infrastruktur, strömförsörjning och
telekommunikation, viktiga flygplatser, införsel av förnödenheter och militära förstärkningar.
... I dag har [Sverige] inte den förmågan." — Försvarshistoriken Wilhelm Agrell.

▪

"Tanken om att försvaret av Sverige är den främsta och viktigaste uppgiften gick förlorad." —
Förre ÖB Owe Wictorin.

▪

"För rysk del vore det en enorm fördel att 'låna' Gotland. Det kostar inget, det går enkelt och
fort och de kan säga: 'Ni får tillbaka ön. Vi vill er inget illa, ni får tillbaka Gotland om 2-3
månader, bara vi fått de baltiska staterna att agera som vi vill.' Varför skulle ryssen avstå från
det?" — Karlis Neretnieks, före detta rektor för Försvarshögskolan.

▪

Riksdagen har krävt många saker, men har aldrig gett överbefälhavaren tillräckligt med
pengar för att genomföra dem.

