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i år fyller Kungliga Krigsvetenskapsaka de
mien 225 år. Det firades traditionsenligt i det 
gamla Börshuset på Stortorget i Stockholm, 
en byggnad som är samtida med akademien. 
Vad kan vara festligare än att få göra det 
i en vacker börssal med listverk i paneler, 
dörrar och foder som har senbarockens el
ler rokokons mer skulpterade profiler med 
kraftfulla vulster, sida vid sida om gustavi
anska, enkelt profilerade listverk. Allt ritat 
av den dåvarande vice stadsarkitekten Erik 
Palmstedt. Denna festivitas har inspirerat 
undertecknad till en enkel jämförelse mel
lan det som publicerats under akademiens 
första verksamhetsår och i år. För det än
damålet har studier gjorts av akademiens 
Handlingar från 1700talet slut och årets 
Handlingar och Tidskrift. Som kuriosum 
kan nämnas att akademiens Handlingar 
från den tidpunkten tills nu har utgivits i 
en obruten följd.

Denna förenklade jämförelse gav vid han
den att på den tiden hade artiklarna en hög 
detaljeringsgrad och rörde enbart kriget i fält. 
De beskrev allt från hur man skulle utföra 
rekognoseringar mot fiendens ställningar, 
hästarnas beskaffenhet för att klara kaval
lerichocker till detaljerade beskrivningar om 
soldatens kost i fält. Från den tiden har det 
skett en förskjutning, och fokus är numera 
på mer övergripande artiklar om säkerhets 
och försvarspolitik. I årets Handlingar och 

Tidskrift kan man finna teoretiska avhand
lingar om kognitivt förhållningssätt för of
ficerare, om ryskt tänkande och ryska vilse
ledningsmanövrar, om småstatens sjömakt 
och betydelsen av en maritim säkerhet. Då 
handlade det enbart om armén. Idag hand
lar det om alla militära arenor, krishantering, 
civilt försvar och säkerhet i vid bemärkelse.

Denna utveckling är i sig inte särskilt 
märklig. Då var kriget nära och inpå vårt 
land och erfarenheter fanns från Gustaf III 
fälttåg mot Ryssland. Idag finns krigen vis
serligen fortfarande i vår närhet, men är for
made av en teknisk utveckling, i rymden, i 
luftrummet, på marken och till sjöss. Kriget 
är numera totalt och berör det civila sam
hället på ett helt annat sätt än förr. Till det 
ska läggas den komplexitet säkerhetspoliti
ken visar. Med detta vill dock undertecknad 
inte säga att det är dags att ändra kurs, men 
ändå skulle akademien med den kompetens 
den besitter i lite större utsträckning kunna 
behandla jordnära frågor som taktik och 
operationer. Därför är det positivt att aka
demiens stridskraftsavdelningar nästa år så 
också kommer att göra.

När man studerar vad som skrevs 1797 
kan man tro att akademien enbart bestod 
av arméofficerare. Så var inte fallet. Bland 
de sju hedersledamöterna och 64 arbetan
de ledamöterna fanns det allt från profes
sorer, lektorer, lagmän, krigsråd, direktörer 
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till kyrkoherdar. Sammantaget var det 16 
civila, och bland officerarna fanns allt från 
löjtnanter, kaptener, överstar till generaler 
och amiraler.

Det ska jämföras med dagens akademi 
som består av knappt 400 ledamöter, varav 
36 är från andra länder. Av alla ledamöter 
har cirka hälften militär bakgrund medan 
de civila ledamöterna är allt från politiker, 
diplomater, forskare, lärare, myndighetsfö
reträdare till journalister.

I handlingarna från akademiens första 
år på 1700talet finns inget skrivet om vad 
som skedde under högtidssammankomster
na. Det enda som finns publicerat är ett tal 
som dåvarande styresmannen för akademien, 
friherren och generallöjtnanten Sinclair, höll 
för sekreteraren, kaptenen Gustaf Wilhelm 
Tibell, när Tibell la ner sitt ämbete för att ta 
värvning i franska armén och gå i fält under 
det franskitalienska kriget. Det var ett hyll
ningstal för Tibells insatser i grundandet av 
akademien. Motsvarande tacktal hoppas vi 
aldrig få uppleva, för visst ska vår akademi 
få leva i all oändlighet.

Men vad har akademien åstadkommit det
ta verksamhetsår, som präglats av Covid19 

och pandemin? Det mesta har av förklarli
ga skäl skett digitalt i avsaknad av fysiska 
sammankomster, i akademien, i presidiet, i 
avdelningarna och i akademiens stora stu
die och forskningsprojekt SES, Säkerhet i 
morgondagens Europa – Svenska perspektiv. 
Vad gäller projektet SES har tiden för det be
hövt förlängas på grund av pandemin, men 
projektet är nu i en fas där rapporter från de 
olika delprojekten strömmar in. De handlar 
om allt från ideologisk sprängkraft inom EU, 
vårt lands existentiella utmaningar och svar, 
nyttan av en nationell säkerhetsstrategi till 
cyberhotet, rymdfrågor och hur mark och 
sjöstridskrafter bör användas framgent. Nu 
återstår det bara att samla allt till en syntes 
och en slutrapport som är planerad att pu
bliceras till nästa sommar.

Akademiens ledning
Under året har endast små förändringar skett 
i akademiens ledning. Som ordförande i av
delningen för Säkerhetspolitisk vetenskap, ef
ter ledamoten Michael Sahlin, har ledamoten 
Carolina Vendil Pallin valts. Presidiets sam
mansättning efter akademisammankomsten 
i maj är följande:

Presidium

Styresman General Sverker Göranson
Andre styresman Docent Björn von Sydow
Ständig sekreterare Generalmajor Björn Anderson
Skattmästare Direktör Sven Christer Nilsson
Ordförande avd I Överste Jan Mörtberg
Ordförande avd II Kommendör Bengt Lundgren
Ordförande avd III Överstelöjtnant Göran Pettersson
Ordförande avd IV Överste JanErik Lövgren
Ordförande avd V F d generaldirektör Marie Hafström
Ordförande avd VI Fil dr Carolina Vendil Pallin
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I år har åtta akademisammankomster genom
förts, inklusive högtidssammankomsten. Alla 
har fram till oktober skett över en länk på 
akademiens hemsida, med föreläsningar av 
projektet SES och inträdesanföranden av 
nya ledamöter. Den första sammankomsten 
med närvarande ledamöter hölls den 13 ok
tober i Sverigesalen på Försvarshögskolan 
och då fick ledamöterna bland annat höra 
vilka krav som ställs på en krishanterare 
och sammanhållningen mellan olika länder 
när demokratiska institutioner blir utsatta 
för cyberangrepp. I år, liksom förra året, har 
nya ledamöter valts in per capsulam, det vill 
säga ledamöterna har antingen per brev el
ler epost fått lägga sin röst på de kandida
ter som förevarit.

Även akademiens samarbetsprojekt med 

Allmänna försvarsföreningen och Försvars
utbildarna, Försvarsforum, har under hösten 
kommit i gång med fysiska seminarier, efter 
att ha legat nere sedan årsskiftet 2019/2020. 
Välbesökta seminarier om vårt civila och mi
litära försvar har sedan i augusti genomförts 
på sju platser i landet.

Samarbete med andra akademier har ock
så kunnat ske detta år. Inom ramen för projek
tet Akademierna och musiken har akademien 
genomfört ett seminarium om militärmusiken 
i början av sommaren. Det var ett led i he
drandet av Kungliga Musikaliska Akademien, 
som liksom Kungliga Örlogsmannasällskapet 
fyller 250 år i år. Därutöver har ett nytt pro
jekt initierats av hovet med de kungliga aka
demierna för att fira vår konung som 2023 
kommer att ha suttit 50 år på tronen.

Hedersgästerna vid 225:e högtidssammankomsten inramade av akademiens ämbetsmän i Svenska 
Akademiens bibliotek. Från vänster Björn von Sydow, Sverker Göranson, Prins Daniel, Kronprinsessan 
Victoria, Republiken Finlands president Sauli Niinistö och Björn Anderson. Foto: Fredrik Hessman.

Sammankomster, symposier och seminarier
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Tidpunkt Aktivitet Innehåll Medverkande Mötesform

17 febr Akademi samman
komst

Centraleuropeiska 
säkerhetsprioriteringar.
Nordisk forsvarssamarbeid og 
sikkerhetspolitisk utvikling i Nord
Europa.
SES – Försvar mot icke militära hot.

Ledamoten Hartelius
Ledamoten Efjestad
Ledamöterna Sahlin, 
J Wiktorin, Oksanen

Digitalt

17 mars Akademi samman
komst

En effektiv och kreativ armé!
Thoughts on modern fighting in the 
Baltics.
Hur ska Armén verkställa 
försvarsbeslutet 2020?
SES – Rapport från delprojektet 
Mark.

Ledamoten Pekkari 
Ledamoten Lejins
Brigadgeneral Laura 
Swaan Wrede
Ledamoten Carell

Digitalt

21 april Akademi samman
komst

Sjukvården i ett stärkt totalförsvar.
SES – Konsten att bemästra en 
pandemi? Beslutsfattande under 
svåra förhållanden.

Ledamoten Strömmer
Ledamöterna Jerneck, 
Ekengren, Holmström, 
G Larsson, Nylén, 
Tiilikainen

Digitalt

26 maj Akademi samman
komst

Litet på jorden men stort i NATO. 
Danmarks säkerhetspolitiska vägval. 
Vernepliktens relevans i det 
21.århundre.
SES – Materielförsörjningsstrategin 
– en lägesredovisning.

Ledamoten AS Dahl
Ledamoten Lervik
Ledamoten 
G Holmgren

Digitalt

13 juni Seminarium Akademierna och musiken – 
Militärmusiken, tradition, funktion 
och innovation.

Fil dr AM Nilsson, 
musikdirektör Hanson 
samt ledamöterna Roth 
och Sahlin

Fysiskt och 
digitalt

21 aug Försvars forum
Fårö

Stridens konsekvenser. Ledamoten 
U Henricsson

Fysiskt

22 sept Akademi samman
komst

Enbart högteknologiska system 
gör dig inte till vinnare – försök vara 
listigare än så.
SES – Panelsamtal rörande ”Marin 
Strategi 2030”.
Ett USA i förändring och Sveriges 
livlina.

Ledamoten 
Wikingsson
Ledamöterna Werin, 
Grenstad, Granholm, 
Wedin och Liljegren
Ledamoten 
B Svensson

Digitalt

28 sept Försvars forum
Jönköping

Totalförsvaret i demokratins tjänst. Ledamöterna Ring, 
Mörtberg, Körlof  

Fysiskt och 
digitalt

13 okt Akademi samman
komst

Vad krävs av framtidens 
krishanterare?
Solidaritet som avskräckning mot 
cyber och påverkansoperationer.
SES – Redovisning av delprj Säk 
slutrapport

Ledamoten 
Brändström
Ledamoten Oksanen
Ledamöterna Sahlin och 
LE Lundin

Fysiskt och 
digitalt

18 okt Försvars forum 
Karlstad

Hur går uppbyggnaden av civilt och 
militärt försvar

Ledamöterna Werin och 
Körlof

Fysiskt 
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27 okt Höst symposium SES – lägesrapport.
SES – Säkerhetspolitiska 
utvecklingen.
SES – Hur bör de militära 
stridskrafterna nyttjas framgent? 
Vilka ömsesidiga nationella och 
europeiska beroenden finns?
SES – Läge och förutsättningar för 
ett cyberförsvar.

Ledamoten Lodin
Ledamöterna Sahlin och 
LE Lundin
Ledamoten René
Ledamoten J Wiktorin

Fysiskt och 
digitalt

27 okt Försvars forum
Stockholm

Framtidens totalförsvar. Ledamöterna Körlof, 
René, Sahlin. samt 
riksdagsledamöterna 
Allan Vidman (L) och 
Hanna Gunnarsson (V)

Fysiskt och 
digitalt

10 nov Försvars forum 
Göteborg

Försvarsbeslutet, hur går 
genomförandet, räcker pengarna?

Ledamöterna Körlof och 
Wahlberg

Fysiskt 

12 nov Högtids samman
komst

Republiken Finlands 
president Niinistö samt 
ledamöterna Göranson, 
von Sydow och 
Anderson

Fysiskt

18 nov Försvars forum
Skövde

Triangeldramat RysslandKinaVäst 
samt Mellersta Östern och Turkiet.

Ledamöterna Kiesow 
och Sahlin

Fysiskt 

29 nov Försvars forum
Åmål

Barbro Holmbergs utredning samt 
Försvarsmaktens utveckling.

Ledamöterna Körlof och 
Carell

Fysiskt 

Högtidsdagen
Den 12 november genomfördes den 225:e hög
tidssammankomsten i det gamla Börs huset 
vid Stortorget i Stockholm. Sammankomsten 
skedde i närvaro av akademins förste he
dersledamot Kronprinsessan Victoria, och 
Prins Daniel samt ett 150tal övriga leda
möter och gäster. Samman komsten var tra
ditionellt upplagd med tal av styresmännen 
och ständige sekreteraren samt inträde av 
nya ledamöter och utdelande av belöningar.

Årets högtidstalare var Republiken Fin
lands President Sauli Niinistö som talade 
om tilltagande varningsklockor utifrån stor
makternas kamp sinsemellan, hur viktigt 
finsksvenska försvarssamarbetet är och att 
samarbetet bör utvecklas inom flera områ
den än det militära, liksom samarbetet med 

Amerikas Förenta Stater och Norge. Dessa 
samarbeten skapar förtroende, och samti
digt som man visar respekt mot vår store 
granne i öst bör det leda till stabilitet i vår 
del av världen, konstaterade han.

Efterföljande högtidsmiddag intogs på 
Karlbergs slott. Menyn bestod av Norröna 
matjessill till förrätt, helstekt kalvfilé till 
huvudrätt och glassbomb till dessert med 
tillhörande viner. Eftersom förra årets belö
ningar utdelades utan närvaro av ledamöter 
fick ledamoten Lars Wedin som då erhöll 
akademiens finaste utmärkelsetecken, be
löningsmedaljen i guld, 15.storleken, äran 
att framföra de belönades tack. Tacktalet 
för middagen stod försvarsministern, stats
rådet Peter Hultqvist för, vilken i sitt tal la 
tonvikten helt på det allvarliga läge världen 
för närvarade befinner sig i.
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Publicering
Intresset för publicering i Akademiens 
Handlingar och Tidskrift är ökande. Det 
bidrar även till att akademien blir mer känd. 
Till det senare bidrar inte minst akademiens 
blogg, vars återkommande grupp av kvalifi
cerade skribenter utgör en blandning av le
damöter och ickeledamöter. Deras inlägg 
röner ett ökande intresse.

Handlingar och Tidskrift har i år utkom
mit med fyra nummer, vilket överensstämmer 
med planerad utgivning. Två bihäften över 
angelägna ämnen inom ramen för projektet 

SES har utgetts tillsammans med Handlingar 
och Tidskrift. De är

 • Mellanöstern (och Nordafrika) i väntan 
på Biden, Lugnet före stormen? förfat
tad av ledamoten Michael Sahlin

 • Organiserad brottslighet och terrorism, 
Allvarlig utmaning mot europeisk säker-
het författad av ledamoten Lars Nylén.

Därutöver har som bihäfte publicerats Akade
miens remissvar på utredningen ”Struktur 
för ökad motståndskraft (SOU 2021:25)”, 
sammanställt av ledamoten Björn Körlof.

I bokform och inom ramen för projektet 
SES har utgetts

 • Ideologisk Sprängkraft inom EU – Ett 
Säkerhetspolitiskt hot? med ledamoten 
Björn Körlof som redaktör.

 • En Nationell Säkerhetsstrategi – Till vilken 
nytta? av ledamöterna Bengt Sundelius 
och Bo Richard Lundgren.

 • Från Trump till Biden och lite till av le
damoten Michael Sahlin.

Samtliga böcker är utgivna såväl i tryckt 
som i digital form.

Ledamöterna
Under 2021 har åtta nya ledamöter valts in 
i akademien. De är brigadgeneral Mikael 
Frisell, kommendör Per Edling, överstelöjt
nant Stig Rydell, professor Christer Fuglesang, 
riksdagsledamot Pål Jonson, jur dr Marika 
Ericson och ministerråd Jörgen Cederberg.

Mikael Frisell är chef för Armémateriel 
vid Försvarets materielverk. Han har tidi
gare varit chef för Norrbottens regemen
te och Militärregion Nord samt Military 
Assistent till två överbefälhavare. Han är 
född 1966 och började sin militära karriär 

Avdelning VI nye ordförande Carolina Vendil Pallin 
(t hr) anländer till Börssalen tillsammans med Gunilla 
och Jan Leijonhíelm. Foto: Fredrik Hessman.
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som pansarofficer vid Skaraborgs regemente. 
I Akademien är han placerad i avdelningen 
för Lantkrigsvetenskap.

Per Edling är chef för insatsstabens utveck
lingsavdelning i Högkvarteret. Han har tidi
gare varit fartygschef på ubåt, tjänstgjort i 
såväl Mali som Afghanistan och varit chef 
för Tredje sjöstridsflottiljen i Karlskrona. 
Han har en fransk masterexamen och en fil 
kand i Krigsvetenskap. Han är född 1972. 
I Akademien är han placerad i avdelningen 
för Sjökrigsvetenskap. Han är dessutom le
damot i Kungl Örlogsmannasällskapet.

Stig Rydell är konsult. Han har tidigare 
varit avdelningschef vid den högre stabsut
bildningen vid Försvarshögskolan och tjänst
gjort som strategilärare vid såväl de finska 
som norska motsvarigheterna, samt varit 
utväxlingsofficer vid NATO, Joint Warfare 
Centre, i Stavanger. Han är född 1953. I 
Akademien är han placerad i avdelningen 
för Luftkrigsvetenskap.

Christer Fuglesang är välkänd som Sveri
ges förste astronaut. Han är föreståndare 
för KTH Rymdcenter samt rymdrådgivare 
inom Saab AB. Han är civilingenjör samt 
tekn dr i Experimentell partikelfysik vid 
Stock holms universitet. Han är född 1957. 
I Akademien är han placerad i avdelningen 
för Luftkrigsvetenskap.

Johan Sigholm är flygingenjör och tekn 
dr i informationsteknologi. Han tjänstgör i 
Högkvarteret och har tidigare varit Fulbright
stipendiat/postdocforskare  vid Harvard 
Kennedy School och MIT Sloan School. Han 
är född 1978. I Akademien är han placerad 
i avdelningen för Militärteknisk vetenskap.

Pål Jonson är ordförande i riksdagens för
svarsutskott. Han har tidigare varit kom
munikationsdirektör vid Säkerhets och för
svarsföretagen, utrikespolitisk rådgivare vid 

Moderaternas riksdagskansli och säkerhets
politisk analytiker vid FOI. Han är född 1972 
och fil dr. Inom Akademien är han placerad 
i avdelningen för Annan vetenskap av bety
delse för rikets säkerhet och försvar.

Marika Ericson är chef för Centrum för 
operativ juridik och folkrätt vid Försvars
högskolan. Hon doktorerade i internationell 
rätt vid Uppsala universitet. Hon har tidi
gare varit försvarsjurist och juridisk rådgi
vare vid Högkvarteret och Legal Advisor 
i Kosovo, samt tjänstgjort i Sudan som 
Communication Delegate för Internationella 
Röda Korskommittén. Hon är född 1977 och 
är inom Akademien placerad i avdelningen 
för Annan vetenskap av betydelse för rikets 
säkerhet och försvar.

Jörgen Cederberg tjänstgör vid ambassa
den i Moskva Han har tidigare tjänstgjort vid 
Sekretariatet för säkerhetspolitik och interna
tionella relationer på Försvarsdepartementet, 
varit sekreterare i Försvarsberedningen 2007 
och analytiker vid Försvarets radioanstalt 
samt tjänstgjort vid Frankrikes försvarsminis
terium. Han är född 1970 och har en fil kand 
från Lunds universitet. I Akademin är han 
placerad i avdelningen för Säkerhetspolitisk 
vetenskap.

Sedan förra årets högtidssammankomst har 
nio ledamöter avlidit. De är:

Överste 1 gr. Håkan Waernulf, avd I
Överste 1 gr. Hodder Stjernswärd, avd I
Generalmajor Evert Båge, avd III
Generallöjtnant SvenOlof Olson , avd III
Överste 1 gr. JanOlof Gezelius, avd III
Överste Urban Jonsson, avd IV
F d landshövding Bengt Gustavsson, avd V
Professor Björn Tengroth, avd V
Överstelöjtnant Arvid Cronenberg, avd V
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I samband med årets högtidssammankomst 
bestod akademien av 392 ledamöter fördela
de enligt tabellen nedan.

Belöningar
Följande personer har under året belönats 
av Kungliga Krigsvetenskapsakademien och 
Lars och Astrid Albergers stiftelse:

Författare Lars Gyllenhaal har tilldelats 
Akademiens belöningsmedalj i guld, 8.stor
leken, för framstående gärning inom akade
miens verksamhetsområde.

Gyllenhaals forskning och skriftställar
skap har varit och är av stor betydelse för 
vår förståelse av och kunskap om villkoren 
för vårt lands säkerhetspolitik, igår, idag 
och i morgon. Han började skriva i mitten 

Nyinvalda gör sitt inträde i akademien under den 225:e högtidssammankomsten. Från vänster Mikael 
Frisell, Per Edling, Stig Rydell, Christer Fuglesang, Johan Sigholm, Pål Jonson, Marika Ericson och Jörgen 
Cederberg. Foto: Fredrik Hessman.

Avdelning I II III IV V VI S:a

Kallade ledamöter 5 1 7 3 3 17 36

Valda ledamöter 67 40 44 71 79 55 356

Summa 72 41 51 74 82 72 392

varav
• hedersledamöter

• valda leda möter 
födda 1952 och 
senare

1

33

2

22

0

22

0

32

2

30

0

22

5

161
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av 1980talet och har publicerat artiklar 
om försvar och olika militärhistoriska te
man i dagspressen liksom i en rad svenska 
försvarsrelaterade tidskrifter och populär
historiska tidskrifter. Debuten som militär
historisk författare skedde 1999 som med
författare i boken Slaget om Nordkalotten. 
Temat Nordkalotten/Arktis har återkommit 
i flertalet böcker, radio och TV produktio
ner som Gyllenhaal medverkat i. Antalet 
böcker där Gyllenhaal varit medförfattare 
respektive som han själv författat har hunnit 
bli arton till antalet. Förutom detta har han 
bidragit till flera regionhistoriska årsböcker.

Ledamoten, ambassadör Michael Sahlin, 
har tilldelats Akademiens belöningsmedalj 
i guld, 8.storleken, för framstående arbete 
inom akademien.

Sahlin har under åren 2016–2020 varit ord
förande för avdelningen för Säkerhetspolitisk 
vetenskap. Utöver sitt ordförandeskap har 
han bidragit till att akademien uppmärksam
mats inom det säkerhetspolitiska området. 
Han har som delprojektledare inom projektet 
SES medverkat till ett antal värdefulla bidrag 
som möjliggör ett bra slutresultat för projek
tet. På akademiens hemsida informerar han 
månatligen om det säkerhetspolitiska läget 
vilket han också gjort under presidiets sam
manträden. Han har vid flera tillfällen i ett 
antal år ställt upp som föreläsare från aka
demien, bland annat under Försvarforums 
seminarier runt om i landet.

Ledamoten, konteramiral Thomas Enge
vall, har tilldelats Akademiens belönings
medalj i guld, 8.storleken, för framstående 
arbete inom akademien.

Engevall har under åren 2011–2020 verkat 
som vald ledamotsrevisor inom akademien. 
Han har som sådan lagt ner ett ambitiöst ar
bete i att granska akademiens verksamhet 
genom flitig närvaro vid akademiens sam
mankomster samt genom studier av protokoll 

från akademisammankomster, presidium och 
förvaltningen av Lars och Astrid Albergers 
stiftelse. I väl genomarbetade promemorior, 
med akademiens stadgar som grund, har 
han pekat på brister och kommit med väl 
underbyggda förslag på hur verksamheten 
bör förbättras, vilka i mångt och mycket bi
dragit till att den utvecklats.

Förvaltare Magnus Thylin har tilldelats 
Akademiens belöningsmedalj i silver, 8.storle
ken, samt 30 000 kronor ur Lars och Astrid 
Albergers stiftelse för förtjänstfulla insatser 
inom akademiens verksamhetsområde.

Thylin har genom en helhetssyn kombi
nerad med ett stort kunskapsdjup utvecklat 
telekrigsfunktionen till att omfatta hela det 
elektromagnetiska spektrumet och dess olika 
applikationer. Det har resulterat i en upp
daterad syn på telekrig inom marinen och 
utvecklat vapengrenens taktik på både far
tygs och stabsnivå.

Thylins arbete har även bidragit till att 
utveckla samarbetet mellan vapengrenar 
och myndigheter. Han har visat prov på ett 
framstående nätverksbyggande, där målet va
rit att höja kvaliteten på det arbete han oför
trutet lägger ner på att göra Sverige säkrare.

Överstelöjtnant Fredrik Hesselman har till
delats Akademiens belöningsmedalj i silver, 
8.storleken, samt 30 000 kronor ur Lars och 
Astrid Albergers stiftelse för förtjänstfulla in
satser inom akademiens verksamhetsområde.

I december 2017 fastställdes en amfibie
studie som ligger till grund för framtidens 
amfibiebataljoner med målbild 2030. Den 
ska som styrdokument inrikta ett mer än 
tioårigt utvecklingsarbete.

Hesselman har genom sitt personliga en
gagemang och sin djupa system och funk
tionsförståelse kompletterat med sin militära 
professionalism omsatt studiens teoretiska 
innehåll till ett nu pågående utvecklingsarbete.
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Den teoretiska produkten omsätts nu un
der Hesselmans ledning i praktiskt arbete och 
synbara resultat. Utvecklingen omfattar så
väl amfibiebataljonens taktik som stridstek
nik, organisation, personalförsörjning och 
materiella omsättning. Hesselmans insatser 
har en mycket stor betydelse för det hittills 
goda resultatet.

Major Michael Rosenqvist har tilldelats 
Akademiens belöningsmedalj i silver, 8.storle
ken, samt 30 000 kronor ur Lars och Astrid 
Albergers stiftelse för förtjänstfulla insatser 
inom akademiens verksamhetsområde.

Rosenqvist har under många år bidra
get till att utveckla den militära flygutbild
ningen. Arbetat har karaktäriserats av en 
vetgirighet och ambition utöver vad tjäns

ten kräver. Han har ifrågasatt etablerade 
sanningar, vilket bidraget till att utveckla 
utbildningen i en tid av tillväxt och föränd
ring. Hans långvariga och idoga arbete har 
resulterat i en nu fastställd utvecklingsplan 
för den militära flygutbildningen och dess 
förändring kommande decennium. På vä
gen mot denna plan har han också högst 
väsentligt bidragit till anskaffningen av ett 
nytt enkelt skolflygsystem och lagt grunden 
för framtida anskaffning av mer avancerade 
skolflygsystem.

Tekn dr Ulrik Franke har som vinnare av 
2020 års tävling om bästa skrift tilldelats 
Akademiens belöningsmedalj i silver, 8.storle
ken, samt 15 000 kronor ur Lars och Astrid 
Albergers stiftelse för skriften Lärdomar från 
1863.

Överstelöjtnant Robert Petersens artikel 
Att sluta som god tvåa, om svaga aktörer 
i korta, konventionella krig har av redak
tionsutskottet utsetts som bästa artikel år 
2020 i Handlingar och Tidskrift. Den var 
införd i 4. häftet 2020. För detta har han 
tilldelats 10 000 kronor ur Lars och Astrid 
Albergers stiftelse.

Författaren är generalmajor och akademiens 
ständige sekreterare

Vinnaren av 2020 års tävling om bästa skrift, tekn dr 
Ulrik Franke mottar sitt pris i Börssalen av H.K.H. 
Kronprinsessan Victoria. Foto: Fredrik Hessman.


