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I den seminarieserie som Krigs-
vetenskapsakademien arrangerar till-
sammans med de andra kungliga aka-

demierna har ledordet under en längre tid
varit ”tiden”, tiden som ett kvarlämnat av-
tryck i en period av förändring, tiden som
en cyklisk företeelse, tiden som något
förutsägbart, eller tiden som ett okänt,
oförutsägbart fenomenen.

I det militära systemet har alltid legat
behovet att förutse framtiden. Den ryske
krigsteoretikern Leer sade optimistiskt
1873 att ”krigshistorien är för taktiken och
strategin vad observatoriet är för astrono-
min, laboratoriet för kemin, skjutbanan för
artillerivetenskapen.” Synen på händel-
serna som schackpjäser med fasta värden
och rörelser, eller med andra ord kriget som
aritmetik, kvantifierbart, förutsägbart, för-
des fram av stora tänkare som Jomini och
von Willisen i en tradition med starkt in-
flytande intill vår egen tid.

Mot den synen skapades en annan,
kriget som filosofi, utvecklad av i första
hand Clausewitz. Teorierna hade sitt värde
som instrument för analys, inte som grund
för ett regelsystem. Man skulle lita till sitt

eget skolade omdöme, inte till teorier eller
enkla handlingsregler, och varje försök till
teoribildning måste också ge utrymme för
slumpen.

Oavsett filosofiska föreställningar har
försvaret alltid försökt att räkna ut vad som
skall hända. Vi fick i slutet av 1900-talet ope-
rationsanalys, think tanks, simulering, väl-
diga databaser samt en förvaltning med
planeringsavdelningar och programbudget-
struktur, eller 1990-talets försvarsdoktrin
med låg beredskap men system för det som
då kallades anpassning och återtagning; allt
egentligen en mer avancerad version av de
krigsspel som utvecklades av preussiska
generalstaben på 1870-talet.

Framtida historiker kommer kanske att
rikta blicken mot den Militärstrategiska
doktrin, som överbefälhavaren förra året
fastställde med den lovvärda ambitionen
att ge en teoretisk grund för verksamhe-
ten. Till det intressanta hör accepterandet
av det obestämbara i framtida konflikter,
eller, med klassiska begrepp, krigets dimma
och krigets friktioner. Under rubriken
”Handlingsfrihet” betonas, att de militära
resurserna i olika tidsperspektiv kan an-
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passas till rådande läge, men också att det
oförutsägbara är en del av verkligheten.

Vi ser här också en antydan om infor-
mationsförsvaret, det nätverksbaserade
försvaret, där situationen bestämmer or-
ganisation, där tiden för planläggning och
order nästan kommer samtidigt med insat-
sen. Utvecklingen är ofrånkomlig och oer-
hört intresseväckande, men har genom att
bryta med långsiktiga strukturer inte kun-
nat undgå att väcka debatt. Med sin ambi-
tion att minska avståndet mellan aktion och
reaktion, är ju detta ingenting mindre än
ett försök att slutgiltigt hinna ikapp tiden.

Hur agerar vi då när vi verkligen har
hunnit upp tiden, när vi står mitt i händel-
sernas centrum? Försvaret är ett system
som vi anser oss vara i behov av, men en-
ligt tidens självklara normer helst inte vill
behöva använda.  Det medför legitimitets-
problem med krav att kunna förutse oro i
framtiden, men frågan kan förankras i skif-
tande tidsperspektiv: betraktas krigshotet
på fem eller femton års sikt, ligger terrorist-
hotet fem eller femton minuter ifrån oss?

I årets perspektivplan för Försvars-
maktens långsiktiga utveckling förordas på
kort sikt en stärkt internationell insats-
förmåga kombinerad med en långsiktig
uppbyggnad för att nå den kapacitet för
nationella uppgifter som ju ytterst måste
vara vårt mål. Ambitionen förutsätter en
låg hotnivå under den närmaste framtiden.
Det är inte lätt att på rationella grunder
bestrida utgångspunkterna, men vi kan åter
diskutera tidsperspektiven.

För inte så länge sedan hade vi ett läge
i Östersjöområdet liknande det nuvarande.

Stormakterna i området var upptagna av
annat, och hotet mot Sverige var lågt. Men
företrädaren som styresman, amiralen Gus-
taf Dyrssen, manade inte till lugn utan tol-
kade i stället de geopolitiska villkorens
oföränderlighet med orden: ”Situationen
vid Östersjön är och blir farlig, ty ett stort
och kanhända snart åter mäktigt folk har
försatts i en belägenhet, som strider mot
dess naturliga krav”. Det var vid högtids-
dagen 1925. Tyskland var försvagat av
världskrig och Versaillestraktat, Sovjet-
unionen av revolution och inbördeskrig. I
Sverige möttes det på kort sikt minskade
hotet med en klassisk nedrustning och så
småningom en långsam förstärkning av
försvaret, fullbordad först efter andra
världskrigets slut. I ett motsvarande läge
har vi nu själva makten att avgöra om tids-
perspektivet skall ge oss möjlighet till
handlingsfrihet.

Till historiens bedrägliga svallvågs-
effekter hör två föreställningar: dels upp-
fattningen att vi själva upplever de mest
dramatiska tiderna, men dels också att vi
alltid har så svårt att tolka innebörden i
omvälvande historiska skiften. Den 14 juli
1789 upplevde svenske ambassadören
Staël von Holstein stormningen av Bastil-
jen och de dramatiska dagarna i Paris, men
i stället för att rapportera hem om en histo-
risk vändpunkt meddelade han, att uppro-
ret var på väg att krossas och att allt skulle
återgå till det normala. Under revolutions-
dagarna i oktober 1917 blickade militärat-
tachén Nils Claëson ut över oroligheterna
på Palatsplatsen i S:t Petersburg, och
kunde med sin rapport hem lugna General-
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staben: det tycks som om bolsjevikerna
skola komma att stanna vid makten ytterli-
gare några dagar.

Säkert skulle de flesta av oss ha reage-
rat på samma sätt, men vår uppgift har i
stället varit att tolka händelserna i New York
för drygt två år sedan, krigen i Afghanis-
tan och Irak, den transatlantiska länken
mellan Washington och London gentemot
den i varje fall för en tid bestående axeln
Paris, Berlin, Moskva samt strävan hos FN,
NATO och EU att finna sina roller. Och på
närmare håll kan vi begrunda vår egen ställ-
ning, när nästan alla våra grannar inom kort
kommer att vara fullvärdiga medlemmar i
både NATO och Europeiska Unionen. Kan-
ske har vi anledning att liksom Clausewitz
fråga oss om inte den verklighet vi tror
oss uppleva, i själva verket är en ganska
dålig återspegling av en annan och mer
långsiktig innebörd, som vi ständigt måste
stå i beredskap inför.

   Vi har under året inte bara haft dis-
kussion om landets försvar, utan också en

om Krigsvetenskapsakademiens roll. En
uppfattning i det senare fallet bör vara be-
tydligt enklare att formulera än i det först-
nämnda. Tiden är alltid mogen för det in-
tellektuella utbytet, den fria åsiktsbild-
ningen, den kontinuerliga och långsiktiga
analysen. En akademi, som skulle kunna
jämföras med en organisation för särintres-
sen, missbrukar sin energi och uppfattas
inte som en samtalspartner. Den mång-
hövdade åsiktsbildning som kommer till
uttryck i Gula Tidskriften, under våra sym-
posier och seminarier, föredragningar och
diskussioner, innehåller all den kraft, alla
de nyanser, som våra ledamöter med sina
skilda erfarenheter representerar. Detta, Ers
Majestät och ärade församling, ger en källa
för alla som intresserar sig för försvaret i
dess skilda aspekter, en som förtjänar ut-
nyttjas av beslutsfattare men också av de
medier som mer borde intressera sig för
avgörande och besvärliga frågor än för de
små, ytliga och synnerligen enkla.


