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Det var faktiskt Gunnar Magnusson 
som angav tonläget genom att 
överlägset ifrågasätta ”i vilket 

årtusende nämnde Holmström befinner 
sig i”. Nu erkänner han att jag fungerat 
som vägröjare. Tack för det!

Men han vidhåller sitt ”intryck” av att 
mina artiklar i Svenska Dagbladet inte 
skulle ägna sig åt granskning av försvars-
beslutet.  Detta är ju – återigen – nonsens! 
Det är just sådan granskning jag sökt 
genomföra.

Magnusson skriver om äpplen men har 
svårt att ta till sig kunskapens frukt. Han 
verkar inte ha läst de fyra artiklar jag 
hänvisade till, eller andra av min hand. Jag 
tvingas åter fråga: vad menar han?

Den enda förklaring jag kan finna är att 
Magnusson omedvetet fallit offer för en 
tankefigur som grasserar både i Högkvar-
ter och Försvarsdepartement.

Där har de fullt sjå med att ställa om 
sitt eget tänkande och agerande från in-
vasions- till insatsförsvar. Det är svårt, 
krävande och tar sin tid. Men koncentra-
tionen på detta stänger ute andra och nyare 
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impulser. Effekten blir att utomståendes 
granskning av insatsförsvarets utform-
ning avfärdas med att de är något slags 
förtäckta argument för en återgång till 
invasionsförsvaret.

Den allvarliga kärnfrågan förblir obe-
svarad. Går insatsförsvaret verkligen 
att sätta in? Elddopet blir ledningen av 
Nordic Battle Group inom EU, 2008, men 
i övrigt? 

Kan vi snabbt förstärka pågående 
svenska insatser på andra sidan jorden?  
Kan försvaret alltid bistå polisen med 
avgörande insatser mot ett storskaligt 
terrorangrepp i Sverige? Ryssland är idag 
annorlunda än det som existerade då EU 
och NATO utvidgades och dagens svenska 
försvarspolitik lades fast. Kan Sverige 
möta ett oväntat och snabbt försämrat läge 
kring Östersjön?

Som icke-ledamot i Krigsvetenskaps-
akademien dristar jag mig till en slutfråga: 
har vi fått ett försvar varken-eller? Som 
varken klarar utökade internationella insat-
serna eller värnet av de egna intressena och 
territoriet mot oväntade risker och hot?


