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Behandlingen av den nationella försvarsdimensionen fortsätter också i denna 
utgåva av Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift. Den 
årliga redovisningen från avdelning III, författad av ledamöterna Stefan Ring 
och Jan Reuterdahl, belyser hur det nationella försvaret, med utgångspunkt i 
luftförsvarsfrågorna, famnar vidare än det renodlat nationella perspektivet. Per-
spektivet är det nordiska. Författarna hävdar att det territoriella luftförsvaret är 
en angelägenhet som Sverige, i likhet med varje självständigt land, måste ha egen 
förmåga att klara av. Parallellt kan ett samarbete mellan de nordiska länderna 
förstärka den nationella säkerheten liksom den regionala stabiliteten. Den lika 
tydliga som negativa säkerhetspolitiska signal som ett negligerande av försvaret 
av eget territorium sänder till omvärlden utgör själva incitamentet till temat om 
det nationella försvaret som fortsätter i kommande utgåvor.

Betydelsefulla aspekter på utvecklingen i Afghanistan förmedlas av ledamo-
ten Jan Hallenberg. Författarens bild av situationen grundas bland annat på hans 
ställning som en av de främsta kännarna i vårt land på USA:s säkerhetspolitik.  

Ledamoten Lars Wedin bidrar med två artiklar. Den ena har hög närtida ak-
tualitet i och med det svenska ordförandeskapet i EU under andra halvåret inne-
varande år. Säkerhetsfrågorna kommer att vara viktiga och ställa krav på svensk 
förmåga. Dels långsiktigt som exempelvis det inte helt problemfria samarbetet 
mellan EU-NATO, arbetet med unionens nya säkerhetsstrategi, budgetfrågorna 
liksom kapacitetsfrågorna. Dels kortsiktigt, syftande på ledningen av pågående 
operationer jämte den beredskap och faktiska ledningsförmåga som kommer att 
krävas såvida en kris inträffar. Lars Wedins andra bidrag behandlar ämnet strate-
gisk överraskning vars koppling till den nationella dimensionen är uppenbar och 
innehåller ett antal budskap väl värda reflektion.

Väl värd reflektion är också Lars Ulfvings debattartikel om tillståndet i det 
svenska försvaret, vilken kontrasterar ganska bjärt mot avgivna officiella dekla-
rationer i samma ämne. Ulfvings andra artikel förmedlar värdefulla insikter om 
sovjetrysk operationskonst efter andra världskriget utgående från författarens 
mångåriga studium av ämnet.

Kriget i Finland 1808-1809 har uppmärksammats av Akademien inom ramen 
för att det gått 200 år sedan freden i Fredrikshamn, vilken innebar att Finland blev 
ett storfurstendöme under Ryssland och betydde det definitiva slutet på Sveriges 
stormaktsställning. Ledamoten Mats Bergqvist initierade analys rörande krigets 
oundviklighet eller ej bidrar att öka läsarens kunskaper om det vidare skeendet 
samtidigt som författarens jämförelser mellan de ödesmättade skeendena 1808-
1809 respektive 1940-1941 ger extra tankestimuli.
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