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i somras läste undertecknad en bok, för-
fattad av några ledamöter i denna akademi, 
som handlar om Fritz von Dardel, officer vid 
Kungliga Svea livgarde i mitten av 1800-talet 
och ledamot av denna akademi. Förutom att 
han var officer, var han en ypperlig tecknare, 
och hade en strålande karriär intill sin död 
som hovman och civil ämbetsman.

Om hans karikatyrer och illustrationer av 
officerare och livet vid livgardet finns mycket 
att säga. Bland annat finns i boken en teck-
ning som undertecknad av förklarliga skäl 
särskilt fastnade för, nämligen en karikatyr 
från akademiens högtidsdag 1845. Den fö-
reställer en ung officer vid namn Ludvig de 
Geer, som klädd i gardets uniform, framställs 
sittandes, sovandes medan han lyssnar på ett 
stort antal årsberättelser och parentationer 
vilka sedan upptog hela 76 sidor i samman-
komstens protokoll. Så lång är inte denna 
årsberättelse, långt därifrån.

Hade Dardel levt idag hade hans karika-
tyr kommit att bli av helt annat slag. Från 
att illustrera en sovandes akademi till en 
akademi full av inspiration och vilja till att 
bidra. Till en akademi som gång på gång 
presterar kvalificerade rapporter till gagn 
för såväl våra politiker, försvarsmyndighe-
ter som en försvarsintresserad allmänhet. 
Till en akademi som man har respekt för. 
Den utvecklingen ska helt och hållet kredi-
teras våra ledamöter. Tack vare deras enga-

gemang och insatser och deras vilja att dela 
med sig av sin kunskap och erfarenhet har 
akademien bidragit till politiska beslut och 
en kunskapsbank för bland annat de stude-
rande vid Försvarshögskolan.

Ett steg i denna positiva utveckling har 
projektet SES varit, Säkerhet i morgonda-
gens Europa – svenska perspektiv, som i år 
avslutades i och med slutrapporten På all-

Kungl Krigsvetenskapsakademiens 
årsberättelse för 2022
av Björn Anderson

Dardels teckning från högtidssammankomsten 1845. 
(Originalet tillhör Svea livgardes officerskår. Foto: 
Åke Öhrström)
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var – svensk säkerhetspolitik i ofärdstider. 
Det i en tid när Ryssland har utmanat den 
västliga världen med sitt fullskaliga angrepp 
mot Ukraina den 24 februari i år. Ett angrepp 
som stött på starkt motstånd av ett tappert 
kämpande ukrainskt folk och som lett till 
att såväl Nato som EU sammansvetsats och 
inte minst till en finsk och svensk medlems-
ansökan i Nato. För projektet blev det därför 
i slutläget en utmaning av stora mått. Alla 
resonemang om behov av en ny svensk sä-
kerhetsordning och tråden fram till denna 
slutsats kunde därmed läggas åt sidan. Men 
den oerhört intressanta bakgrundsbeskriv-
ning och analys som projektet åstadkom äger 
fortfarande sin giltighet och har bäring mot 
framtiden. Projektet och dess ledning, ingen 
nämnd och ingen glömd, bör därför få, inte 
bara akademiens utan också det offentliga 
Sveriges varma tack för sitt arbete.

Projektet SES
Projektet SES har bedrivit forskning och 
studier sedan oktober 2018 om säkerhets-
politikens utformning och totalförsvarets 
fortsatta utveckling.

Projektet avgav sin slutrapport den 31 
maj i år vid ett avslutande symposium i 
Ingenjörsvetenskapsakademiens lokaler 
(se nedan).

Studie- och forskningsarbetet inom projek-
tet har skett inom en övergripande ram, där 
olika delprojekt samverkat. Dessa har varit 
Säkerhetspolitik, Krigs- och Operationskonst, 
Mark, Sjö, Luft/Rymd, Civilt försvar, För-
svars industri och Cyber. Delprojektet Säker-
hets politik har fortlöpande utgjort en ram, 
en kappa, inom vilka övriga delprojekt haft 
att verka. Delprojekten har efter hand redo-
visat resultaten av sina studier och semina-
rier i delrapporter och antologier.

Projektet har tydliggjort det gemensam-
ma europeiska spåret och hållit fast vid att 

säkerhetspolitiken, som både avseende hot-
bilds- och omvärldsbeskrivning samt policy-
formulering, omfattar alla delar i samverkan, 
utrikespolitiskt såväl som försvarspolitiskt, 
militärt såväl som civilt.

Forskningen har koncentrerats på frågor 
som sammantaget avsett att klargöra hur 
Sverige i ett europeiskt sammanhang opti-
malt ska kunna möta de utmaningar som 
landet står inför.

1. Vilka säkerhetspolitiska konsekvenser 
får utvecklingen i Europa för Sverige 
och hur bör vi samarbeta med partners 
för att bäst främja vår egen säkerhet och 
den regionala säkerheten?

2. Vilka militärstrategiska, operativa och 
tekniska konsekvenser får försvarssam-
arbetet i det europeiska perspektivet och 
hur kan Försvarsmakten m fl användas 
för att bidra till en bredare europeisk 
säkerhet samt hur ska de militära för-
banden användas i händelse av ökad 
spänning, kris och krig?

3. Med vilka medel och metoder bör det 
civila försvaret utvecklas d v s hur ska 
det fortsatta arbetet bedrivas?

Den dramatiska säkerhets- och försvarspo-
litiska utvecklingen efter den 17 december 
2021 och särskilt efter det ryska angreppet på 
Ukraina i år fick genomgripande konsekven-
ser för projektet. Vid den första tidpunkten 
lade Ryssland fram krav på en förändrad 
europeisk säkerhetsordning, bort från 1975 
års Helsingforsöverenskommelse (Helsinki 
Accord). Enligt Ryssland skulle ändringen i 
stället ske mot en ordning där stormakterna 
hade rätt till intressesfärer. Vid den andra 
tidpunkten var projektet SES i sin slutfas och 
fick göra ett radikalt omtag. Det beslutades 
att fortsätta arbetet, trots den knappa tid 
som återstod av projektet, i syfte att produ-
cera en slutrapport som skulle vara aktuell 
och relevant. Meningen var att rapporten 
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skulle täcka konsekvenserna efter nämnda 
historiska tidpunkter med de studie- och 
forskningsresultat som då förelåg, som trots 
denna utveckling var generiska för svenska 
förhållanden (landet ligger där det ligger).

De överväganden som slutrapporten inne-
håller bygger dels på SES-projektets studie-
resultat fram till den 24 februari i år, dels, 
och oundvikligen, på de konsekvenser som 
utvecklingen fått i Europa från denna tid-
punkt och de svenska perspektiv som bör 
appliceras på denna. Hur relevanta många 
av dessa förslag är har framträtt i blixtbe-
lysning under pandemikrisen och under det 
ryska angreppskriget mot Ukraina. Samtidigt 
är det uppenbart att mycket finns att lära 
av såväl pandemin som av hur kriget mot 
Ukraina förts – och förs – av både Ryssland 
och Ukraina.

Rapporten innehåller på dessa punkter in-
te slutliga bedömningar utan snarare många 
angelägna frågor som ställs för framtiden. 
Rysk aggressivitet respektive rysk militär 
svaghet är exempel på frågor som kommer 
att vara centrala för svensk säkerhets- och 
försvarspolitik framöver.

Den väsentligaste frågan, som kräver nog- 
grann uppföljning framöver, är: har vi i 
väst – givet vad vi hittills sett i den globala 
utvecklingen och på slagfälten i Ukraina – 
överskattat den ryska förmågan till modern 
maktutövning och krigföring? Kan vi befara 
fortsatt aggression trots rysk militär svaghet?

Sammanfattningsvis är projektets tre vik-
tigaste slutsatser följande:

• Säkerhetspolitiken måste framöver tas 
på ett mycket större allvar och ses i ett 
brett perspektiv inom såväl EU som Nato. 
Dessa två organisationer är oupplösligt 
länkade till varandra och båda är starkt 
beroende av att den transatlantiska län-
ken är hållfast. Den transatlantiska län-

kens vikt för hela Europas säkerhets- och 
försvarspolitik kan inte nog understrykas.

• Det militära försvaret måste skyndsamt 
stärkas så att det utgör en bidragande 
komponent i försvaret av norra Europa 
och övriga åtaganden inom ramen för 
Nato. Natomedlemskapet ökar kraven 
på svenskt försvars militära och civila 
omfattning och styrka (kvantitet), för-
måga (kvalitet) och beredskap.

• Det civila försvaret, som i praktiken lig-
ger för fäfot, måste skyndsamt återupp-
byggas. Det är inledningsvis, de närmaste 
minst fem åren, en brant och miljardtung 
uppförsbacke innan det kan plana ut på 
en rimlig nivå. Det civila försvaret är en 
förutsättning för att det militära försvaret 
ska kunna verka som det är tänkt, såväl 
nationellt som internationellt.

Projektet har under de dryga tre år det verkat 
publicerat tolv skrifter med ISBN-nummer. 
De har har getts ut i såväl tryckt format 
som digitalt och finns tillgängliga på aka-
demiens hemsida.

Sammankomster, symposier, 
seminarier m m
I år har stadgeenligt sex akademisamman-
komster samt ett vinter- och ett höstsympo-
sium genomförts. Därutöver har projektet 
SES haft ett avslutande symposium och av-
delningarna genomfört ett stort antal mö-
ten och föreläsningar. Även om pandemin 
inte helt släppt sitt grepp över verksamhe-
ten under det gångna året har huvuddelen 
av aktiviteterna kunnat genomföras fysiskt 
på Försvarshögskolan med närvarande le-
damöter och utomstående gäster. Ett posi-
tivt utfall av pandemin är tillkomsten av 
hybridmöten, där deltagarna kunnat delta 
såväl fysiskt som över en länk.
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I det följande sammanfattas de akademi-
gemensamma aktiviteterna i tidsföljd:

Den 2 december 2021 genomförde Avdel-
ningen för luftkrigsvetenskap ett möte via 
länk, under vilket ledamoten Carl Bergqvist 
höll sitt inträdesanförande med titeln Högre, 
lägre och bredare – Luftdomän med föränd-
rade förutsättningar.

Vid akademisammankomsten på Försvars-
högskolan den 8 december 2021 höll den 
kallade ledamoten, Wing Commander Mike 
Palmer sitt inträdesanförande. I anförandet 
med titeln Do air forces write cheques they 
cannot cash? A philosophical challenge to 
influence operations granskade han med 
en filosofisk ansats konceptet påverkans-
operationer. Anförandet följdes av en livlig 
frågestund och diskussion, där bland annat 
frågan om vår egen förmåga att motstå på-
verkansoperationer belystes.

Vid samma sammankomst höll delprojek-
tet Luft inom SES en fördjupande genom-
gång om bla nordiska operativa synergier 
där den kallade ledamoten general Sverre 
Disens arbete nyttjades. Vidare resonerade 
de kallade ledamöterna Bruce Acker och 
Mike Palmer på temat hur svenska luftstrids-
krafter kan bidra till en bredare europeisk 
säkerhet. Viktiga slutsatser var att euroat-
lantisk sammanhållning och enighet verkar 
avskräckande på Ryssland och att en anta-
gonist ska löpa risken att angrepp på svenska 
luftstridskrafter leder till en internationali-
sering av konflikten. Interoperabilitet bort-
om teknisk interoperabilitet erhålls genom 
frekvent samövande, inkluderande basering 
på varandras baser.

I slutet av sammankomsten redovisade 
majorerna Sophie Bosdotter och Tommy 
Wellborg en studie rörande förtida avgångar 
bland flygvapnets stridspiloter. Studien pub-
licerades därefter i akademiens Handlingar 
och Tidskrift, vilken de blev belönade för. Ett 

ämne som var högaktuellt detta år mot bak-
grund av omfattande avgångar bland piloter.

Den 16 februari genomfördes vintersym-
posiet på Försvarshögskolan, vilket helt äg-
nades åt viktiga slutsatser inom projektet 
SES. Mot bakgrund av pandemin kunde le-
damöterna även följa symposiet över länk. 
Även om stundens allvar inramade symposiet 
så var det få som ändå trodde att Ryssland 
några dagar senare skulle genomföra ett helt 
oprovocerat angrepp på Ukraina. Under 
symposiet redovisade bland annat delpro-
jektet Civilt försvar vad som krävs finansiellt 
för att åter bygga upp det civila försvaret, 
ett angeläget område som eftersatts under 
lång tid. Delprojektet Säk tog upp de om-
fattande utmaningarna Europa och Sverige 
har framför sig. Det gäller klimatet, kärn-
vapenhotet, globaliseringens vinnare och 
förlorare, relationerna USA-Ryssland-Kina, 
nordiskt samarbete utgående ifrån att våra 
länder bildar en geostrategisk helhet m m, 
således en kaskad av utmaningar och kriser 
men också möjligheter som påverkar alla i 
det internationella systemet. Under sympo-
siet redovisade även redaktörerna för SES’ 
slutrapport projektets preliminära slutsatser.

Den aktuella utvecklingen i Ukraina kom 
att påverka akademisammankomsten den 
16 mars. Från att ursprungligen ha handlat 
om Corona kommissionens rapport ändra-
des programmet till ett block under rubri-
ken Kriget i Ukraina – Konsekvenser för 
Europa och Sverige.

Kriget i Ukraina var således den kuliss 
mot vilken Marika Ericson höll sitt inträ-
desanförande, Att försvara en regelbaserad 
världsordning eller att försöka skapa en ny 

– om juridikens roll i kris och krig? Bland 
annat framhöll hon att Ryssland och Kina 
inte längre godkänner den folkrätt som un-
derbygger den regelbaserade världsordning-
en som utgångspunkt för hur stater kan och 
får agera i förhållande till varandra. De är 
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starka nog, åtminstone före kriget i Ukraina, 
att faktiskt utöva makt för att förändra folk-
rätten. I många fall försöker de inte ens ar-
gumentera i folkrättsliga termer för sitt age-
rande. Emellertid är det inte bara Ryssland 
och Kina som skapar problem för folkrät-
ten. Västvärldens förhållande till folkrätten 
har inte heller varit oproblematiskt, och en 
rad exempel från länder som Kosovo, Irak 
och Afghanistan nämndes. Hennes budskap 
var att ska västvärldens försvar av folkrät-
ten bli trovärdigt måste också väst visa att 
de lever som man lär.

Den 23 mars arrangerade Avdelningen 
för luftkrigsvetenskap i samverkan med För-
svarshögskolan en föreläsning av den brittis-
ke generalen och tidigare Deputy Supreme 
Allied Commander Europe, Sir Richard 
Shirreff. Inför ett åttiotal åhörare höll han 
en mycket intresseväckande föreläsning om 
det pågående kriget i Ukraina.

Sir Richard inledde med att påpeka att 
kriget mot Ukraina startade i mars 2014 

och att den ryske presidentens avsikter 
framkom tydligt i samband med ett tal han 
höll i Kreml samma månad. Där framförde 
han synen att den lämpligaste lösningen för 
Östeuropa var ett nytt Jalta, med vilket ska 
förstås ett inkorporerande av dessa länder 
under rysk överhöghet. Syftet är således 
ukrainsk underkastelse, annektering av de 
östra delarna av landet och svartahavskus-
ten, samt installerandet av en marionettre-
gim i en så kallad rump state.

Sir Richards uppfattning var att Ryssland 
inte har lyckats i enlighet med sina intentio-
ner, ett Blitzkrieg, varför vi nu ser en över-
gång till ett utnötningskrig. Felvärderingen 
sammanhänger med:

• En undervärdering av motståndsvilja och 
kapacitet hos det ukrainska försvaret.

• En övervärdering av förmågan och ef-
fektiviteten hos de ryska stridskrafterna.

• En undervärdering av reaktionerna hos 
det internationella samfundet.

Sir Richard Shirreff i Sverigesalen på Försvarshögskolan (foto: ständige sekreteraren).
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Han såg tre tänkbara utgångar av detta krig:

• I bästa fall förlorar Ryssland, följt av ett 
eldupphör och ett tillbakadragande från 
ukrainskt territorium med resultat att 
Putin-regimen kollapsar. Ukraina åter-
får ockuperade områden från Ryssland, 
och en massiv hjälpinsats från det in-
ternationella samfundet följer i syfte att 
återuppbygga skadad infrastruktur lik-
som landets ekonomi.

• I värsta fall besegras och underkastas 
Ukraina Moskvas styre, innefattande en 
annektering av de östra delarna av lan-
det och kuststräckan mot Svarta havet, 
en marionettregering installeras i Kiev 
och landet blir en så kallad rump state. 
Här innefattas ett våldsamt gerillakrig. 
Därefter kan Putin vända uppmärksam-
heten mot Natoterritorium och krig med 
den västliga försvarsalliansen som följd.

• I det troligaste fallet sker ett utnötnings-
krig fram till smärtgränsen för såväl an-
griparen som försvararen, där ett avtal 
om eldupphör ingås. Ryssland behål-
ler så stora delar av de östra delarna av 
landet som möjligt liksom av sydkusten. 
President Zelenskyys regering bibehål-
ler makten i det som återstår av Ukraina. 
Innebörden av en sådan lösning kan vara 
en motståndsrörelse på ockuperat områ-
de samt en avskräckningsstyrka ur Nato 
mellan Östersjön och Svarta havet.

Vid en sluten akademisammankomst den 6 
april avhandlade frågeställningar relatera-
de till Kina. Sammankomsten inleddes med 
ett anförande av ledamoten Lars Fredén om 
bevekelsegrunderna för Kinas utrikes- och 
säkerhetspolitik. Vidare redogjorde Christo-
pher Weidacher Hsiung och Oscar Almén från 
Totalförsvarets forskningsinstitut för Kinas 
relation till Ryssland och för den så kallade 
enhetsfrontens verksamhet. En representant 
från Myndigheten för psykologiskt försvar 

talade om kinesisk informationspåverkan 
riktad mot Sverige. De olika föredragen tog 
även upp frågeställningar med kopplingar 
till kriget i Ukraina.

Den 18 maj genomfördes traditionsenlig 
akademisammankomst med efterföljande 
vårbuffé i Försvarshögskolans mäss. Vid sam-
mankomsten valdes bland annat nya styres-
män och nya ledamöter till akademin samt 
beslutades om boksluten för föregående år.

Under programpunkten Tankar för dagen 
fick åhörarna en lika initierad som bred be-
lysning av en omvärld i accelererande för-
ändring där åtskilligt skett och sker samti-
digt. Ledamoten Michael Sahlins förmåga 
att fånga och analysera komplexa skeenden 
påvisades också denna gång. Över alltihop, 
såväl före som efter 24 februari, ser vi, en-
ligt Sahlin, en allt påtagligare effekt av kli-
matkrisens verkningar samtidigt med paral-
lella kriser rörande ekonomi och energi. Så 
också frågan som särskilt efter 24 februari 
upptar allas tankar. Den ryska militära in-
vasionen av Ukraina och konsekvenserna av 
detta krig. En omkullvält europeisk säker-
hetsordning, en livsmedelskris i vardande 
som bedöms utvecklas till en dito katastrof 
i fattiga länder i Afrika och Asien liksom ef-
fektiva sanktioner riktade mot Ryssland som 
slår mycket hårt mot landets ekonomi. Ett 
krig som kan bli långvarigt och utmana en 
hittills påvisad stärkt sammanhållning inom 
Nato och EU. Den medlemsansökan till Nato 
som Finland och Sverige gjort några dagar 
före sammankomsten syntes redan dra ut på 
tiden på grund av det turkiska motståndet. 
Sahlins prognos var dock att det kommer 
att lösa sig på grund av påvisat stöd från 
USA och så gott som alla övriga Natoländer.

Vid ett symposium i Wallenbergsalen på 
Ingenjörsvetenskapsakademien den 31 maj 
avgav projektet SES sin slutrapport, i när-
varo av försvarsminister Peter Hultqvist (via 
länk på grund av covid), försvarsutskottets 
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ordförande Pål Jonsson och överbefälhava-
ren Micael Bydén. Åhörarna välkomnandes 
av den nyss avgångne styresmannen Sverker 
Göranson som varit ordförande i projek-
tets styrgrupp. Därefter talade Hultqvist, 
Jonsson och Bydén, vilket följdes av frågor. 
Moderator var ledamoten och rektorn för 
Försvarshögskolan Robert Egnell.

Efter en kort paus redovisades själva slut-
rapporten med utgångspunkt i de tre forsk-
ningsfrågor som projektet kretsat kring:

1. Säkerhetspolitik.
2. Militärt försvar och beredskap.
3. Civilt försvar där också cyberområdet 

togs upp.

Redovisningarna skedde i samtalsform mel-
lan ledamöterna Michael Sahlin och Lars-
Erik Lundin (fråga 1), Anders Carell och 

Gunnar Magnusson (fråga 2) samt Björn 
Körlof och Johan Wiktorin (fråga 3 och 
cyber). Evenemanget avslutades med en 
frågestund.

Två av tre programpunkter vid akademi-
sammankomsten den 14 september kretsade 
kring Sveriges anslutning till Nato. Först ut 
var ledamoten Stig Rydell som med sitt in-
trädesanförande Samarbetet Finland-Sverige, 
mot en ny vår inom Nato belyste många 
av de förändrade förutsättningar som den 
svensk/finska anslutningen till Nato skapar.

Nästa inträdesanförande hölls av leda-
moten Christer Fuglesang. Han är inte bara 
astronaut och professor utan även utbildad 
i spaningstjänst vid livgardet, vilket han på-
pekade med glimten i ögat, något som åter-
speglas i titeln på hans anförande Spaning 
mot rymden – framtida möjligheter och hot. 

Ledamoten Robert Egnell modererar anföranden av Peter Hultqvist (på länk), Pål Jonson och Micael 
Bydén (foto: ständige sekreteraren).
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Inramat av filmsekvenser från sina rymdfär-
der bjöd Fuglesang på en bred genomgång av 
utvecklingen inom rymdområdet och lyfte 
särskilt fram hur utvecklingen med återan-
vända raketer kraftigt reducerat kostnaden 
för uppskjutningar. Som exempel på svens-
ka utvecklingsmöjligheter betonades värdet 
av Esrange som den enda uppskjutnings-
anläggningen inom EU norr om polcirkeln. 
Även möjligheten att nyttja Jas 39 Gripen 
som plattform för uppskjutning av mindre 
satelliter gavs som exempel.

Sammankomstens tredje anförande hölls 
av ledamoten Tommy Åkesson som tjänstgör 
som försvarsrådgivare vid den svenska dele-
gationen till Nato. I sitt anförande betonande 
Åkesson, likt Rydell, att Natoanslutningen 
i grunden kommer att förändra förutsätt-
ningarna för inte bara Försvarsmakten och 
den svenska försvarsplaneringen, utan också 
för alla sektorer inom det svenska samhäl-
let. Åkesson gav flera exempel på krav som 
Nato kan komma att ställa på Sverige.

Vid akademisammankomsten den 5 ok-
tober höll ledamoten Jörgen Cederberg sitt 
inträdesanförande om Rysk militär doktrin-
utveckling sedan 1991. Sedan den tidpunkten 
och Sovjetunionens fall har Ryssland anta-
git fyra militärdoktriner. I doktrinen 2010, 
som Cederberg kallar den skeptiskt utrikes-
politiska doktrinen, framstår bilden av ett 
Ryssland som med ett fåtal allierade står i 
motsats till en fientlig omvärld än tydligare. 
Det yttre hotet ses inte längre som en teore-
tisk möjlighet utan som en realitet. Lokala 
väpnade konflikter och fredsfrämjande in-
satser blir mindre viktiga för de väpnade 
styrkorna medan mellanstatliga konflikter 
blir den dimensionerande uppgiften. Vid den 
tidpunkten läggs det fast att styrkorna får 
användas för att försvara ryska medborgare 
mot angrepp även utanför Rysslands gränser. 
Kärnvapendoktrinen når sin nuvarande ut-

formning. Långräckviddig precisionsbekämp-
ning blir en del av avskräckningspolitiken.

Vidare konstaterar Cederberg bland an-
nat att det ofta sägs att dagens motsättningar 
mellan Ryssland och väst saknar det ideolo-
giska element som fanns under kalla kriget. 
Det är förvisso sant om man med det menar 
att Ryssland saknar ideologi. Men om man 
ser till det senaste decenniets utveckling där 
den ryska regimens överlevnad framstår som 
det kanske allt överskuggande målet och där 
hotet mot regimen från subversion, kuppför-
sök och färgrevolutioner får en framträdande 
plats kan man ändå tala om ett ideologiskt 
element såtillvida att det ryska auktoritära 
systemet ställs mot det liberala demokratis-
ka västliga. Värdegemenskapen med Kina m 
fl stater ska inte underskattas. I kommande 
doktrin kan det alltså komma att bli ytterli-
gare skärpta skrivningar om väst.

Vid samma akademisammankomst talade 
ledamoten Per Edling om Det handlar om 
att behärska flödena i sitt inträdesanförande. 
I anförandet visade han på vad havet kan 
erbjuda oss människor i form av mat, en-
ergi, strategiska produkter och hur viktiga 
transportlederna över haven är för Sverige. 
Han framhöll syftet med vår marin, näm-
ligen dels att hålla krigets fasor borta från 
vårt land, dels att ge våra invånare tillgång 
till nämnda förmåner. Genom en marin får 
vårt land möjlighet att utnyttja havet för 
egna syften och kan samtidigt förvägra en 
motståndare detta tillfälle. En del av denna 
strävan är att vinna kontrollen över flöden 
under och över havets yta. Det finns flera 
historiska exempel på att om de flöden som 
gynnar en stats egna intressen fungerar och 
motståndarens stryps, så kommer den som 
behärskar sjövägarna att gå segrande genom 
kraftmätningen. Han sammanfattade sitt 
inträdesanförande med att det finns flöden 
som vi måste kunna behärska i alla kon-
fliktnivåer, antingen genom att strypa dem 
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eller att hålla dem öppna, både i Västerhavet 
och i Östersjön. Att råda över dessa flöden 
är en fråga för stora delar av totalförsva-
ret och det militära maktmedlets uppgift är 
inte bara att stoppa flödena, utan också att 
skydda dem. Således måste Försvarsmakten 
organiseras, utrustas och utbildas för att lösa 
även denna uppgift.

Som avslutning förde ledamöterna Jon 
Wikingsson och Per Edling ett samtal angå-
ende operativ ledning. I och med ett med-
lemskap i Nato menar de att Sverige måste 
komma ur igelkottsförsvaret med utpeka-
de stridskrafter i fördefinierade områden. 
Framtidens stridsfält är större än gränser 
på kartan och påverkas av andra krafter – 
därav domänbegreppen. Sjöstridskrafterna 
och likaså flygstridskrafterna ska kunna 
röra sig i stora områden – detta får inte 
vara komplicerat. Dessutom kommer våra 
Natopartners att göra det samma – vi måste 
ha en metod för operativ ledning som med-
ger detta. Samma ledningsmetod och samma 
operativa syn som Nato fast nedskalat till 
vår nationsgräns för att försvara vår territo-
riella integritet är framtiden. Denna princip 
medger ett snabbt agerande oavsett om det 
sker inom en nationell eller Natokontext och 
framför allt kan vi växla mellan nationell led-
ning och Nato sömlöst. De båda gav en bild 
av vad operativ ledning är. Ett gemensamt 
arbete i akademin kräver att vi har samma 
bild. Är det denna eller något annat? Innan 
en gemensam bild av vad operativ ledning 
är och syftar till, som kan vara flera alter-
nativ, kan vi inte mejsla ut en organisation 
eller en ledningsmetod.

För höstsymposiet den 20 oktober, som 
arrangerades av Avdelningen för lantkrigs-
vetenskap, stod ett kommande Nato med-
lemskap i fokus. Under rubriken Varom 
är det fråga – vart är vi på väg? gjordes en 
analys av omvärldsutvecklingen med insikts-
fulla inledningar av några akademiledamöter, 

följt av en avslutande syntesdiskussion med 
konsekvenser för vårt land och förväntningar 
på säkerhets- och försvarspolitiken. Ämnen 
på agendan var den europeiska säkerhetsord-
ningen, globala trender, kriget i Ukraina och 
det stundande svenska Natomedlemskapet. 
Ett viktigt syfte med symposiet var bland an-
nat att finna de problemområden och beslut 
som den nyvalda riksdagen och en ny reger-
ing med sitt kansli och myndigheter kom-
mer att behöva förhålla sig till de närmaste 
åren i säkerhets- och försvarspolitiken och 
för utvecklingen av det civila och militära 
försvaret. Därmed ämnen som också står 
högt på akademiens dagordning framgent. 
Tre frågor som finns i minnet efter symposiet 
var klimatfrågan, Kina och Arktis, viktiga 
frågor som med säkerhet kommer att åter-
komma i akademiens arbeten under 2023.

För övrigt har akademien under detta år 
avslutat samarbetsprojektet Försvarsforum 
med Allmänna försvarsföreningen och 
Försvars utbildarna. Projektet tillkom 2013 
i syfte att över hela landet ge saklig informa-
tion om tillståndet inom såväl det militära 
som det civila försvaret inför försvarsbeslutet 
2015. Bakgrunden var det behov som fanns 
att vända den negativa utvecklingen totalför-
svaret haft i ett par decennier i skenet av ett 
säkerhetspolitiskt läge som försämrats, bland 
annat genom Rysslands krig mot Georgien 
2008. Resultatet av de insatser som gjordes 
var mycket positiva vilket gjort att projektet 
fått fortgå, men har i antal aktiviteter och 
intresse minskat efterhand. Akademien och 
de två samarbetsparterna ser nu på hur den 
ursprungliga idén ska kunna tillvaratas och 
vilka former försvarsupplysningen runt om 
i landet ska ha framgent.

Under året har Försvarsforum genomförts 
i Strängnäs, Visby (Almedalen), Uddevalla, 
Göteborg, Karlstad, Stockholm, Örnskölds-
vik och Kristianstad.
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Till sist har akademien yttrat sig över två 
remisser från regeringskansliet. Den ena 
handlade om en ny materielförsörjnings-
strategi och den andra om en promemoria 
rörande Sveriges medlemskap i Nato. Vad 
gäller strategin ansåg arbetsgruppen som 
utarbetat svaret att den i det stora hela var 
bra, men att det krävs prioriteringar, för 
att strategin ska kunna vara vägledande 
för framtida materielförsörjning. Vad gäller 
Nato-promemorian så ansågs den behöva ut-
vecklas i ett antal avseenden mot bakgrund 
av den genomgripande kursändring svensk 
säkerhetspolitik haft efter det ryska angrep-
pet på Ukraina den 24 februari.

Högtidsdagen
Lördagen 12 november genomfördes den 
226:e högtidssammankomsten i gamla Börs- 
huset vid Stortorget i Stockholm. Mot bak- 

grund av Finlands och Sveriges medlems-
ansökan till Nato ersattes det traditionella 
högtids talet med ett estradsamtal mellan för-
svarscheferna från Norge och Danmark, ge-
neralerna Eirik Kristoffersen och Flemming 
Lentfer, samt kommendören för Finlands 
försvarsmakt, general Timo Kivinen, under 
ledning av överbefälhavaren, generalen och 
ledamoten Micael Bydén.

I sitt hälsningsanförande underströk Bydén 
allvaret i den säkerhetspolitiska situationen, 
vilken innefattat ryska hot om användandet 
av nukleära stridsmedel och som en konse-
kvens, betydelsen av det fördjupade nord-
iska försvarssamarbete som blir följden av 
ett Nato-medlemskap. Han tryckte även på 
vikten av att Sverige blir en nettobidragsgi-
vare till alliansens försvarsförmåga, där två-
procentmålet är en signal om viljan till detta.

Kivinen betonade allvaret i omvärldslä-
get och såg ett utdraget krig i Ukraina som 

Fyra befälhavare flankerar chefen för hedersvakten ur Livgardet. Fr v Micael Bydén med Linda H Staaf, 
Timo Kivinen, Flemming Lentfer och Eirik Kristoffersen (foto: Fredrik Hessman).
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sannolikt. Ett Finland i Nato reducerar rys-
ka möjligheter att pressa landet, ökar den 
militära förmågan liksom möjligheterna att 
harmonisera planeringen mellan de nordis-
ka länderna. På frågan vilka budskap han 
önskade ge var Kivinen tydlig med betydel-
sen av att vara en bidragare till säkerhet, 
att den strategiska effekten av ett finländskt 
och svenskt Natomedlemskap ökar samt 
att integrationsprocessen för våra länder 
bedöms ta år.

Kristoffersen och Lentfer, vars länder varit 
Natomedlemmar sedan 1949, uttryckte stark 
positivism över ett kommande finländskt och 
svenskt medlemskap. Kristoffersen tryckte 
på vikten av snabbast möjliga integrations-
process och nordområdets ökade strate-
giska betydelse, ett resultat av klimatför-
ändringarna, vilket påverkar såväl Finland 
som Sverige, liksom att såväl Skandinavien 
och Baltikum som Nordområdet bildar en 
militärstrategisk entitet. Utifrån ett norskt 
perspektiv hävdade Kristoffersen att ett fin-
ländskt och svenskt medlemskap fundamen-
talt ändrar förutsättningarna för försvaret 
av vårt västra grannland och möjliggör en 
integration i alla domäner, land-, sjö- och 
luftmilitärt samt avseende cyber, och de civila 
delarna av totalförsvaret. Samtidigt var han 
mycket tydlig med USA:s fundamentala be-
tydelse för Nato. Lentfer betonade att Nato 
också säkrat Danmarks säkerhet sedan 1949 
och att alliansen har en vida större roll än 
den militära dimensionen, således att som 
en politisk allians med stor militär förmåga 
medverka till försvaret av de demokratiska 
värdena och fred. Han hänvisade också till 
de fyra skandinaviska ländernas samman-
tagna resurser, vars styrka innebär en regio-
nal maktfaktor samt att säkerhetsfrågorna 
behöver beröra samtliga politikområden.

Närvaron i akademien av de fyra främsta 
militära företrädarna från Danmark, Finland, 
Norge och Sverige får anses vara en historisk 

tilldragelse, vilken ger uttryck för ett kom-
mande, än mera fördjupat försvarssamar-
bete mellan de nordiska länderna, då inom 
ramen för den atlantiska försvarsalliansen.

Sammankomsten var i övrigt traditionellt 
upplagd med tal av styresmannen, minnes-
ord över bortgångna ledamöter och utdrag 
ur årsberättelsen av andre styresmannen 
samt inträde av nya ledamöter och utde-
lande av belöningar.

Björn Anderson framför de belönades tack under hög-
tidsmiddagen på Karlbergs slott (foto: M Granborg).

Efterföljande högtidsmiddag intogs i rikssa-
len på Karlbergs slott. Menyn bestod av so-
tad hjorttartar till förrätt, bakad torsk med 
skaldjurssås till huvudrätt och vaniljglass-
bomb till dessert samt därtill hörande viner. 
Efter att styresmannen hälsat gästerna väl-
komna och utbringat Konungens skål fick 
ständige sekreteraren motta sin belöning, 
akademiens främsta utmärkelsetecken, be-
löningsmedaljen i guld, 15.storleken. Detta 
kvitterade han genom att efter huvudrätten 
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framföra de belönades tack. Middagen av-
slutades med tal av den avgående styresman-
nen Sverker Göranson, vilken la tonvikten 
på den resurs som akademiens ledamöter 
utgör, med en kompetensbredd som är unik 
och som genom tvärvetenskapliga arbeten 
lämnar värdefulla bidrag för utvecklingen 
av det svenska försvaret.

Publicering

Akademiens Handlingar och Tidskrift har 
under året utgetts med fyra nummer där 
innehållet återspeglar bredden i akade-
miens verksamhet. Akademiseringen av 
officersutbildningen har fortsatt att ge av-
tryck avseende inflödet av artiklar från så-
väl Officersprogrammet som det Högre of-
ficersprogrammet. Fortsatt gäller strävan 

att uppamma ett ökat intresse bland civila 
studerande vid Försvarshögskolan liksom 
akademiker i övrigt samt personer verk-
samma vid försvarsmyndigheterna i syfte 
att få en bredare liksom bättre belysning av 
totalförsvarets civila delar.

Inom ramen för SES-projektet har under 
året sex böcker utgivits i såväl tryckt som 
digital form. Dessa är:

• Strategisk balansakt 2.0 – Delprojektet 
Säk – Redaktörer Lars-Erik Lundin och 
Michael Sahlin.

• Europeisk säkerhet. Svenskt markope-
rativt perspektiv – Delprojektet Mark – 
Redaktör Anders Carell.

• Har vi råd med ett civilt försvar? – Del-
projektet Civil – Redaktörer Bo Richard 
Lundgren och Ingemar Wahlberg.

Sophie Bosdotter, Trängregementet och Tommy Wellborg, Flygvapnet (foto: Försvarsmakten).
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• Värderingsförändringar i ett Europaper-
spektiv. Hot mot vår säkerhet? – Redaktör 
Björn Körlof.

• Cyberförsvaret. En introduktion – Delpro-
jekt Cyber – Redaktör Johan Wiktorin.

• På allvar – Slutrapport SES – Redaktörer 
Lars-Erik Lundin och Gunnar Magnusson.

I tillägg har inom ramen för projektet SES 
utgivits tre bihäften. De är:

• Teknikens påverkan på krigskonsten – 
Författare Jan-Erik Lövgren

• Försvarsindustriella förutsättningar – 
Författare Jan-Erik Lövgren

• Tankar om krigföring, tidlösa eller gam-
malmodiga – Författare Johan René.

Hemsidan fortsätter att successivt utvecklas 
mot överskådlighet och ökat kvalitativt med 
ambitionen att få fler besökare vilket bidrar 
till att göra akademien mera allmänt känd. 
Debattbloggen täcker akademiens discipli-
ner och förmedlar kvalificerad försvarsin-
formation där ambitionen är att öka antalet 
skribenter, såväl ledamöter som icke leda-
möter. Hemsidan har en viktig funktion då 
det gäller att marknadsföra akademien och 
dess verksamhet.

I år har det Tibellska priset inrättats för 
bästa artikel i Handlingar och Tidskrift un-
der det gångna verksamhetsåret. I år tillföll 
priset majorerna Sophie Bosdotter och 
Tommy Wellborg för deras artikel Att 
skjuta ut sig, varför stridspiloter väljer att 
lämna Försvarsmakten i förtid. Ämnet har 
hög aktualitet och berör en väsentlig del av 
svensk försvarsförmåga. Problemställningen 
är tydlig och argumenten framförs i en en-
kel och klar språkdräkt. Intervjuer förstär-
ker budskapet och artikeln ger läsaren såväl 
kunskap som insikt om frågans vidd.

Akademiens ledning
Under året avgick general Sverker Göranson 
som styresman efter att ha fullgjort de fyra 
stadgeenliga åren. Som ny styresman valdes 
ledamoten, förutvarande talmannen och för-
svarsministern Björn von Sydow, och leda-
moten, generallöjtnant Dennis Gyllensporre, 
som andre styresman. Även avdelningarna 
för Sjökrigsvetenskap och Annan vetenskap 
för rikets säkerhet fick nya ordföranden, le-
damoten Lars-Olof Corneliusson respektive 
ledamoten Björn Körlof.

Presidiets sammansättning efter akademi-
sammankomsten i maj är följande:

Presidium

Styresman Docent Björn von Sydow
Andre styresman Generallöjtnant Dennis Gyllensporre
Ständig sekreterare Generalmajor Björn Anderson
Skattmästare Direktör Sven Christer Nilsson
Ordförande avd I Överste Jan Mörtberg
Ordförande avd II Generalmajor Lars-Olof Corneliusson
Ordförande avd III Överstelöjtnant Göran Pettersson
Ordförande avd IV Överste Jan-Erik Lövgren
Ordförande avd V F d generaldirektör Björn Körlof
Ordförande avd VI Fil dr Carolina Vendil Pallin
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Dennis Gyllensporre framför minnesord över bort-
gångna ledamöter under högtidssammankomsten 

(foto: Fredrik Hessman).

Ledamöterna
Den 28 december 2021 fyllde ledamoten 
Bengt Bengtsson 100 år. Akademien har 
genom tiderna haft fler 100-åringar men 
Bengtsson är den första i modern tid. En 
pigg jubilar uppvaktades i hemmet av sty-
resmannen, ständige sekreteraren och leda-
moten Mats Olofsson. Den senare liksom 
Bengtsson försvarsmeteorolog.

I år har akademien uteslutit en ledamot. 
Det är den kallade ledamoten Dmitri V 
Trenin. Bakgrunden är det ryska angreppet 
mot Ukraina, ett angrepp som bryter mot 
internationella rätt och under vilket de rys-
ka förbanden begår ett antal folkrättsbrott, 
inte minst mot civilbefolkningen. Trenin har 
sedan kriget börjat både i tal och skrift pro-

pagerat för detta krig och en ny säkerhets-
ordning i Europa, vilket bland annat skulle 
påverka svensk säkerhet.

Under året har åtta nya ledamöter valts 
in i akademien. De är generalmajor Laura 
Swaan Wrede, brigadgeneral Jonny Lindfors, 
kommendör Jonas Hård af Segerstad, överste 
Rickard Stridh, verksamhetsområdeschef 
Rebecca Ingmarsdotter Ihrfors, professor 
Robert Egnell, fil dr Björn Fägersten och 
länsråd Johanna Sandwall.

Laura Swaan Wrede är rikshemvärnschef. 
Innan dess har hon varit chef för Livgardet 
i Kungsängen och ställföreträdande arméchef. 
Hon har tjänstgjort internationellt vid den 
finska Huvudstaben samt för FN i Libanon, 
Syrien och i Bosnien samt för EU vid uppstar-
ten av insatsen i Centralafrikanska republi-
ken. Hon har genomgått Försvarshögskolans 
högre stabsutbildning och United Nations 
Senior military leaders cource.

Jonny Lindfors är förbandsproduktions-
chef i Högkvarterets produktionsledning. 
Innan dess var han chef för Norrbottens 
rege mente i Boden. Internationellt har han 
tjänst gjort i Afghanistan och i Kosovo. Han 
har genomgått Försvarshögskolans högre 
stabsutbildning och har en magisterexamen 
i krigsvetenskap samt utbildats vid US Army 
War College och Danske Forsvarschefens 
Sikker hedspolitiske Kursus.

Jonas Hård af Segerstad är chef för Led-
ningsstabens analys- och uppföljningssektion 
i Högkvarteret och tillträdande försvarsat-
taché i Berlin. Tidigare har han bland an-
nat varit chef för 42:a minröjningsdivisio-
nen. Han har genomgått generalstabsoffi-
cersutbildning vid Führungsakademie der 
Bundeswehr. Han har givit ut två militärhis-
toriska böcker och har en magisterexamen i 
tysk språk- och litteraturvetenskap.
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Rickard Stridh är forskningschef i För-
svars makten. Tidigare var han militärt sak-
kunnig i materiel-, forsknings- och utveck-
lingsfrågor vid Försvarsdepartementet. Han 
är överste i flygvapnet och har genomgått 
Försvarshögskolans högre stabsutbildning. 
Vidare är han utbildad civilingenjör vid 
Lunds universitet, har studerat elektrotek-
nik och säkerhetspolitik vid University of 
California San Diego samt är teknologie 
doktor från Kungliga tekniska högskolan

Rebecca Ingmarsdotter Ihrfors är 
chef för området Ledningssystem vid För- 

sva rets materielverk. Tidigare var hon CIO 
och tillika chef för IT-staben vid samma 
myndighet. Hon är utbildad högskolein-
genjör. Hon har genomgått Senior Inter-
national Defence Management Course vid 
Naval Postgraduate School i Monterey, 
USA och Strategisk chefsutveckling vid För- 
svarshögskolan.

Robert Egnell är rektor vid Försvars hög-
skolan. Tidigare var han chef för Institutionen 
för säkerhet, strategi och ledarskap vid sam-
ma skola. Han har också tjänstgjort vid 
RAND Corporation som Adjunct Researcher 

100-åringen Bengt Bengtsson flankerad av styresmannen och ledamoten Mats Olofsson  (foto: ständige 
sekreteraren).
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och varit Visiting Associate Professor and Di- 
rector of Teaching vid Georgetown Univer- 
 sity. Robert Egnell har disputerat vid Kings 
College (War Studies).

Björn Fägersten är seniorforskare och 
chef för Europaprogrammet vid Utrikes-
politiska Institutet. Tidigare har han va-
rit Senior researcher vid Svenska institu-
tet för Europapolitiska studier (SIEPS) och 
International Security Fellow vid Har vard-
universitetets Kennedy School of Govern-
ment. Han har disputerat vid Lunds uni-
versitet på en avhandling om internationellt 
under rättelsesamarbete.

Johanna Sandwall är länsråd vid läns-
styrelsen i Södermanlands län. Tidigare 
har hon varit krisberedskapschef och ope-
rativ chef vid Socialstyrelsen samt enhets-
chef vid Strålsäkerhetsmyndigheten. Hon 
har genomgått flera högre utbildningar vid 
Försvarshögskolan samt Senior Leaders 
course vid Baltic Defence college.

Utöver de nyinvalda ledamöterna har profes-
sor Eric Stern kallats som ledamot. Han är 
professor vid College of Homeland Security 
& Emergency Management vid University at 
Albany i USA. Han har tidigare varit profes-
sor i statsvetenskap vid Försvarshögskolan 
och chef för CRISMART vid samma sko-
la. Han har doktorerat i statsvetenskap vid 
Stockholms universitet och är docent vid 
Uppsala universitet.

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

Generalmajor Krister Larsson  
Lagerswärd, avd I
Kommendör 1 gr Carl-Gustaf 
Hammarskjöld, avd II
Generallöjtnant Jan Jonsson, avd III
Överingenjör Rickard O Lindström, avd IV
Överingenjör Göran Franzén, avd V
Ambassadör Katarina Brodin, avd VI
Docent Gunnar Sjöstedt, avd VI
Överingenjör Johan Tunberger, avd VI

Robert Egnell, Björn Fägersten, Jonas Hård af Segerstad, Rebecca Ihrfors, Jonny Lindfors, Johanna 
Sandwall och Rickard Stridh välkomnas i akademien (foto: Fredrik Hessman).
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handlingar

I samband med årets högtidssammankomst 
bestod akademien av 390 ledamöter förde-
lade enligt tabellen ovan.

Belöningar

Följande personer har under året belönats 
av akademien och Lars och Astrid Albergers 
stiftelse:

Generalmajor Björn Anderson har tillde-
lats belöningsmedaljen i guld 15. storleken 
för synnerliga insatser inom akademien.

Anderson har sedan 2009 varit akade-
miens ständige sekreterare. Under denna 
tid har han lagt ner ett osedvanligt gediget 
och hängivit arbete för akademien. Han har 
över lång tid varit och är helt central för att 
akademien har utvecklats från en relativt 
oansenlig position till att idag vara en högt 
respekterad och ansedd akademi. Kort sagt 
är han en starkt bidragande orsak till att vår 
akademi kontinuerligt utvecklats i tiden för 
att vara en betydelsefull Think Tank inom 
ett brett säkerhets- och försvarsområde. Han 
har därtill, tillsammans med akademiens re-
daktör, aktivt bidragit till att öka allmänhe-
tens kunskap genom att författa ett antal 
böcker om vårt lands försvar och säkerhet.

Överstelöjtnant Sten Munck af Rosen-
schöld har tilldelats belöningsmedaljen i 
silver 8. storleken och 30 000 kronor för 
sitt författarskap.

Munck af Rosenschöld har skrivit upp-
märksammade böcker om viktiga ämnen 
inom militärt och civilt försvar, nämligen 
Svenskt rörligt kustartilleri – Förband och 
materiel och Totalförsvarets ledning under 
kalla kriget. Han har också varit drivande 
för att Försvarshögskolan nu har en syn-
nerligen läsvärd, påkostad och heltäckande 
historik i bokform.

Ledamöterna Wilhelm Agrell, Robert 
Dalsjö och Mikael Holmström har vardera 
tilldelats belöningsmedaljen i silver 8. stor-
leken och 30 000 kronor för sina insatser, 
var och en och från skilda utgångspunkter, 
i blottläggningen av svenskt samarbete med 
framför allt USA och Storbritannien under 
det kalla kriget.

Agrell, Dalsjö och Holmströms veten-
skapliga rön har lett till en mer fullständig 
bild av Sveriges nutidshistoria avseende det 
kalla kriget, främjat försvarsdebatten och 
bidragit till utvecklingen av Sveriges säker-
hetspolitiska linje. De tre har i många verk 
och debattartiklar om svensk säkerhetspo-
litik visat att Sverige alltifrån andra världs-
kriget till idag realpolitiskt sett har varit 
en del av dessa båda länders säkerhetspoli-
tiska system. Deras forskningsresultat res-
pektive journalistiska redovisning har lagt 
grunden för en fördjupad historieskrivning 
om Sverige under efterkrigstiden, som vi-
sade på klyftan mellan retorik och faktiskt 
handlande i politiken.

Avdelning I II III IV V VI S:a

Kallade ledamöter 5 1 7 3 4 16 36

Valda ledamöter 68 40 43 70 81 52 354

Summa 73 41 50 73 85 68 390

varav
• hedersledamöter

• valda leda möter 
födda 1953 och 
senare
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Historikern Agrell låter i sina skrifter re-
dovisade fakta tala för sig själva. Han är som 
forskare i särklass när det gäller säkerhets-
politik och militär underrättelseverksamhet 
under hela perioden från andra världskriget 
till dags dato.

Forskaren Robert Dalsjö har i sin forsk-
ning påvisat klyftan mellan faktisk försvars-
planering och officiell retorik. Han visar 
därvid att det faktiska militära beroendet 
av USA effektivt doldes under retoriken om 
alliansfrihet.

Journalisten Mikael Holmström har 
framför allt i sin bok Den dolda alliansen – 
Sveriges hemliga NATO-förbindelser visat 
på en verklighet som varit fördold för mer-
parten politiker och den svenska allmänheten.

Förre styresmannen, general Sverker Gö-
ranson har avtackats med belöningsmedal-
jen i guld, 8. storleken för sina insatser som 
styresman under åren 2018–2022.

Ledamoten, kommendör Bengt Lundgren 
har avtackats med belöningsmedaljen i silver, 
8. storleken för sina insatser som ordföran-
de för avdelning II under åren 2013–2022.

Ledamoten, förre generaldirektören Marie 
Hafström har avtackats med belöningsme-
daljen i silver, 8. storleken för sina insatser 
som ordförande för avdelning V under åren 
2012–2022.

Författaren är generalmajor och akademiens 
ständige sekreterare

Avgående styresman  
Sverker Göranson avtack-

as av styresmannen. Mellan 
dem Marie Hafström och 

Bengt Lundgren (foto: 
Fredrik Hessman).


