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När riksdagen tog beslut om FB 92 
uttryckte dåvarande ÖB Bengt 
Gustafsson att det var det första 

balanserade försvarsbeslutet på många år. 
Han kallade det t o m ”hederligt”.  Konter-
amiral Torsten Lindh och f d generaldi-
rektören för RRV – tidigare budgetchef i 
finansdepartementet – Inga-Britt Ahlenius 
gavs sedermera i uppdrag att granska de 
ekonomiska förutsättningarna för FB 92. 
De hade inget att erinra. Om nu FB 92 
var så underfinansierat som debattinläg-
get anger, måste man naturligtvis ställa 
sig frågan hur beslutet om JAS delserie 3 
– med ÖB:s goda minne –  kunde tas långt 
senare under Björn von Sydows tid som 
försvarsminister. 

Vid regimskiftet hösten 1991 hade 
mycket av förberedelsearbetet inför FB 92 
redan genomförts, trots vad Roine Carlsson 
framförde i Storlien 1989-02-01. Behovet 
av höjda försvarsanslag för att möjlig-
göra en nödvändig modernisering av för-
svaret rådde det uppenbarligen konsensus 

Genmäle på debattinlägg om FB 92 

av generalmajor Kurt Blixt

om år 1992. Gorbatjovs tal i FN 1988 och 
Berlinmurens fall till trots.

Jag är idag kanske ensam om upp-
fattningen att det tidiga 90-talets mate-
rielanskaffningar var säkerhetspolitiskt 
motiverade, men jag var det förvisso 
inte 1992. Glöm inte heller att Gorbatjov 
avsattes vid en kupp och att stridsvagnar 
rullade på Moskvas gator. Det kunde ha 
gått mycket illa.

I debattinlägget hänvisas beträffande 
framtidens plattformar och vapensystem 
till  KKrVA:s seminarium 1996-09-16. Jag 
kan bara konstatera att seminariet hölls 4 år 
efter FB 92! För övrigt var vid denna tid-
punkt de exemplifierade materielsystemen 
under införande eller har senare införts i 
armén. FB 92 tillkom i skuggan av det 
första Gulfkriget, där stridsvagnarna hade 
stora framgångar. Uppenbarligen så stora 
att våra nordiska grannländer, långt efter 
den svenska upphandlingen, känt behov av 
att komplettera sina stridsvagnsflottor med 
modernare vagnar.       
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