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Debatt

Med viss förvåning har jag kon-
staterat att generallöjtnant Bjö-
reman och generalmajor Gard i 

sitt senaste debattinlägg valt att helt förbigå 
mina påpekanden om den instabila och 
farliga situationen i Ryssland efter FB 92, 
liksom våra grannländers intresse att kom-
plettera sina försvarsmakter med moderna 
stridsvagnar i närtid. Istället koncentrerar 
de sitt inlägg på den enda fråga där vi san-
nolikt är rörande överens, nämligen kon-
sekvenserna för Försvarsmakten av främst 
beslutet att anskaffa JAS delserie 3. 

Jag observerade mycket tydligt vad  Bjö-
reman och Gard skrev om ÖB:s anmälan 
i maj 1995 till dåvarande försvarsbered-
ningen avseende ett årligt underskott på 
12 miljarder. Eftersom jag var i aktiv tjänst 
vid denna tidpunkt, liksom när beslutet om 
delserie 3 togs, har jag egna minnen att 
referera till. Min fråga var ämnad att vara 
retorisk – om än uppenbarligen otydlig och 
långsökt – och närmast avsedd att väcka 
en del av de frågor som artikelförfattarna 

Slutreplik på debatt om FB 92

av generalmajor Kurt Blixt

ägnar huvuddelen av sitt inlägg till. Jag 
lämnar dock åt läsarna att spekulera vidare 
i huruvida ÖB, militärledning, försvarsde-
partementet och ledande försvarspolitiker 
verkligen medvetet styrde mot det kom-
mande ”stålbadet” bara för att rädda främst 
JAS-projektet? 

Sett mot de förutsättningar som rådde 
inför FB 92 kan jag inte komma till någon 
annan slutsats än att det för sin tid var ett 
bra och riktigt beslut. Dagens utveckling i 
Ryssland pekar också mot att avvecklingen 
av så stora delar av försvarsmakten som 
genomförts på kort tid, kan visa sig bli en 
oersättlig förlust av utbildade förband och 
enorma mängder materiel som skrotats för 
”nålpengar”. 

Det finns ett klart samband mellan ”kris-
tallkulor” och ”backspeglar”. Hålls de inte 
skinande rena och välputsade riskerar man 
att hänge sig åt önsketänkande om framti-
den och föga konstruktiva efterkonstruk-
tioner beträffande det som varit.    


