
Redaktören
Människan verkar ha ett icke ringa behov av att skapa myter kring såväl levande som för 
tidigt bortgångna storheter, kanske alldeles särskilt gällande de senare. Horatio Nelson och 
John F Kennedy är bara några i raden av kända personligheter som uppnått megastatus 
både under sina relativt korta liv liksom att deras namn fortsatt att behålla sin strålglans 
efter deras död. Kring detta ämne funderar ledamoten Olof Santesson. 
Den andra och avslutande artikeln om tyskt operativt tänkande publiceras i detta num-
mer av Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift. Författaren Claes 
Bergströms inträngande kunskaper om tyska militära förhållanden gör hans besvarande 
av frågeställningen om det fanns ett tyskt operativt tänkande efter 1945 till mycket in-
tressant och rekommenderad läsning.
Diskussionen om den nationella försvarsdimensionen går vidare. Ledamoten Ulf Henrics-
sons angreppsvinkel på ämnet tydliggör sammanhanget mellan internationella insatser 
och försvaret av det egna territoriet. Författaren baserar sina synpunkter dels på det 
självupplevda, dels på förmågan att utifrån gjorda omvärldsobservationer dra slutsatser 
av hög relevans. Realismen i Ulf Henricssons sätt att tänka och argumentera ger hans 
bidrag högt läsvärde. 
Ledamoten Sven Hirdmans långa diplomatkarriär, innefattande bland annat posten som 
Sveriges ambassadör i Moskva under åren 1994-2004, har fört honom i kontakt med 
många makthavare. En av dem var den sovjetiske utrikesministern Andrei Gromyko. 
Den senares kontakter med Sverige liksom Hirdmans ögonblicksteckningar av den då-
varande sovjetiske utrikesministern ger perspektiv på såväl politikern som människan 
Andrei Gromyko. 
Akademiens höstsymposium hade rubriken: Hur kan säkerhet byggas i Östersjöområdet? 
För de ledamöter och övriga intressenter som ej hade möjligheten att närvara vid sym-
posiet ger ledamoten Helge Löfstedts referat väsentliga delar av innehållet som berörde 
ett ämne av hög säkerhetsrelaterad aktualitet.
Detta nummer utgör det sista i nuvarande utformning. Information rörande utvecklingen 
av Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift har bl a brevledes utgått 
till akademiens ledamöter avseende de förändringar som sker från och med år 2010 
avseende antal utgivna nummer liksom layout. Övriga läsare görs uppmärksamma på 
övergång till kvartalsvis utgivning och ny layout från och med nästa år.
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