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under år 2021 har Livgardet celebrerat 500  
år, varvid det funnits goda skäl att komplet-
tera tidigare historieverk över förbandet ge-
nom att knyta an till utvecklingen under se-
nare decennier, vilka behandlas i två lika in-
tressanta som smakfullt utformade volymer.

Bokverkets första volym innefattar tiden 
fram till nedläggningen av Svea Livgarde 
och organiserandet av Livgardet. I motsats 
till nedläggningarna inom huvuddelen av 
Försvarsmakten under dessa år, karakterise-
rades samma period för Svea Livgardes del i 
mycket av utveckling. Krigsorganisationen 
förbättrades kvalitativt, såväl avseende 
Livgardesbrigaden, vilken mekaniserades, 
som det territoriella försvaret där organise-
randet av stadsskytteförbanden innebar en 
påtaglig förbättring. Inte minst avsåg kva-
litetsutvecklingen en påtaglig förbättring av 
krigsförbandens materiella innehåll.

Beskrivningen av de krigsuppgifter som 
sammanhänger med försvaret av huvud-
stadsregionen utgör intressant läsning. Dessa 
har inneburit och innebär fortsatt specifika 
utmaningar för liksom krav på förbanden, 
inte minst avseende beredskap.

Under den period som denna del av bok-
verket täcker in skedde även en framsynt ka-
derorganisering av arméns krigsförband. En 

utveckling som är väl beskriven och insatt i 
den kontext som genererades av omvärlds-
situationen. Genomförda större övningar 
under perioden lyfts fram liksom att krigs-
planläggningen är pedagogiskt avhandlad.

Förbandets unika och representativa roll 
i samband med högvaktstjänstgöring och 
statsceremoniell verksamhet är även något 
som syns utåt, således gör Försvarsmakten 
synlig för huvudstadens medborgare liksom 
för härvarande turister. De positiva effekter-
na av detta ska inte underskattas.

Detta var också en tid när kvinnorna gjor-
de sin entré i Försvarsmakten och ledarska-
pet utvecklades i en lika behövlig som positiv 
riktning. Samtidigt behölls och behålls något 
av den speciella stil och förbandsanda som 
varit något av regementets signum.

Bokverkets andra del innehåller ett tju-
gotal kapitel som ger en mycket bra bild av 
regementets verksamhet under de senaste 
två decennierna.  Inledningsvis ges en över-
sikt över det nya säkerhetspolitiska land-
skap som präglat händelserna efter 1989 
och fortsatte att påverka detta efter mil-
lennieskiftet. Dels Berlinmurens raserande 
och efterföljande kollaps av Sovjetväldet 
och Warszawapaktens upplösning. Dels de 
orosmoln som gjorde sig alltmer påminda 
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i samband med kriget i Georgien och påvi-
sad rysk maktpolitik i samband med hän-
delserna på Krim och i Ukraina.

Således det kalla krigets avslut hand i hand 
med en euforisk, till gränsen för oreflekte-
rad, fredsoptimism. Resultatet blev omfat-
tande förändringar med en successiv demon-
tering av den nationella försvarsförmågan 
och en övergång till ett internationellt fokus 
där, förenklat uttryckt, kriser och väpnade 
konflikter skulle hanteras och lösas där de 
uppstod innan de hann sprida sig till våra 
breddgrader. Här påminns läsaren om vad 
detta innebar utifrån regementsperspektivet, 
vilket ger värdefulla minnesbilder och under-
lag för egenreflektion kring konsekvenser-
na av en raserad nationell försvarsförmåga. 
Detta utgående ifrån det enkla faktum att 
där produktionsresurserna och infrastruk-
turen såväl civilt som militärt finns och där 
människorna bor kräver en grundläggande 
försvarsförmåga under fred (med stöd av 
IKFN), under kris och krigsförhållanden, 
oaktat om insatserna med det militära makt-
medlet försiggår internationellt eller inom 
rikets gränser.

I kölvattnet på Georgien, Krim och Ukraina 
beskrivs återfokuseringen på de nationella 
försvarsuppgifterna.  Här bjuder kapitlet om 
den territoriella verksamhetens utveckling 
i huvudstadsregionen efter 2000 på goda 
argument avseende behovet av eftertanke 
innan beslut fattas som medför säkerhets-
relaterat negativa konsekvenser. Resultatet 
av kortsynthet och kompetensbortfall fram-
står tydligt och borde verka återhållande på 
en framtida upprepning. Återuppbyggandet 
av en territoriell ledning samtidigt med den 
kvalitetsutveckling som skett och sker av 
hemvärnet är välgörande läsning och är en 
pågående process som behöver ses utifrån 
sammanhanget med uppbyggnaden av en ny 
ledningsstruktur för civilt försvar.

Förbandets internationella insatser i bl a 
Kosovo, Afghanistan och Mali ger närbilder 

avseende den professionalisering som dessa 
resulterat i, vilket är ett viktigt fundament 
i en organisation som är under återtagande 
av den nationella försvarsförmågan.

För den läsare som inte är underkunnig 
om det nya befälssystemet erhålls en god in- 
blick i detta.

Livgardets mångfacetterade verksam-
het utgör intressant läsning samtidigt som 
den leder till reflektionen rörande konse-
kvenserna av den stora bredden hos denna. 
Utmaningarna med stora organisationer är 
inte nya. En organisation som innehåller 
Försvarsmaktens internationella Centrum, 
Det nordiska centret för genderfrågor i 
internationella operationer, utsett till hu-
vudansvarigt för genderfrågor inom Nato, 
Försvarsmaktens hundtjänstenhet, krigsför-
band innehållande såväl kontinuerligt som 
tidvis tjänstgörande soldater jämte soldater 
med pliktbakgrund plus förband för värn-
pliktsutbildning, erbjuder rimligtvis speci-
fika utmaningar.

Ett regemente med en historia som om-
spänner ett halvt årtusende utvecklar sin 
speciella stil och förbandskultur. Detta kan 
sammanfattas i regementets inre liv, där tradi-
tioner, uniformsemblem, mäss- och förenings-
livliv liksom engagemang i samhället utan-
för den militära miljön utgör viktiga inslag.

Ämnena i de båda volymerna är många, 
likaså författarna. De senare erfarna inom 
de ämnesområden de skriver om vilket inne-
bär att de olika kapitlen är faktamässigt väl 
underbyggda, något som i sin tur förhöjer 
värdet av bokverket. Sammanfattningsvis 
initierat, läsvärt och med en smaklig layout, 
pryder Livgardets senast utgivna historieverk 
varje militärt och militärhistoriskt intresse-
rads boksamling.

Recensenten är överstelöjtnant, ledamot av 
KKrVA och redaktör för dess Handlingar och  
Tidskrift.


