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De här krönikorna publicerades första gången mellan 2007-2014 i
Svenska dagbladet och Sydsvenskan

Både det svenska försvaret och försvarsdebatten tog timeout i början
av 00-talet. Men sedan började orosmolnen skockas, både i

omvärlden och på hemmaplan, sedan ÖB avslöjat att dagens försvar
bara klarade av att hålla stånd i högst en vecka, och då bara på en

plats.

Det var som om man i Sverige plötsligt vaknade till efter en lång
försvarspolitisk dvala bara för att upptäcka att det försvar som många

trodde ändå måste finnas undangömt någonstans inte längre
existerade. Försvaret hade under sin timeout stöpts om i grunden och
allt det gamla var borta. Det tråkiga var bara att pengarna inte räckt

till det nya och det man lyckats få på fötter var avsett för
internationella insatser, inte för försvar av det egna landet. Så



enveckasförsvaret var egentligen en bonus, eftersom det aldrig varit
meningen att det nya försvaret skulle kunna försvara landet. Det

välvilligaste man kan säga om 2000-talets svenska försvarsreform är
att den genomfördes med stor grundlighet och att det bakomliggande

feltänkandet ståndaktigt försvarades in i det sista.

Wilhelm Agrell, född 1950 i Uppsala, är svensk säkerhetspolitisk
forskare, skribent och författare. Efter militärtjänsten tog han

värvning som FN- soldat och tjänstgjorde vid Suezkanalen 1973-74.
Efter ett antal år i den svenska underrättelsetjänsten skrev han sin
doktorsavhandling i historia om de svenska planerna på att utveckla

kärnvapen på 1950- och 60-talet. 2006 blev han professor i
underrättelseanalys vid Lunds universitet. Förutom en lång rad

fackböcker har han skrivit reportage, skönlitteratur och
ungdomsromanerna Dödsbudet och Desertwalker.

Wilhelm Agrell har under mer är trettiofem år varit en
återkommande kritisk kommentator av svensk utrikes- och

försvarspolitik med ett speciellt gott öga till den offentliga lögnen i
dess många över tiden växlande former.

Telegram Journalistik ger ut god journalistik som publicerats genom
tiderna - i bokform. Krönikor, essäer, reportage, artiklar, spännande
features, djuplodande intervjuer, grävande reportage - journalister
från den så omsusade magasinsboomen under 80-, 90- och 00-talet
öppnar sina digra arkiv, och det har skrivits fantastiska texter även
innan dess som nu kan tillgängliggöras igen. Det skrivs dessutom
nya texter, som nu kan läsas direkt - i en e-bok eller en tryckt bok,

läsaren väljer.
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