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En bärande tanke i den akademi-
presentation som sekreteraren har 
omnämnt är att Akademien skall 

finna sig lika väl tillrätta i 2000-talets 
värld som i det sena 1700-talets, att en 
målsättning som ”Fäderneslandets försvar” 
skall kunna förstås i en tid när vi rustar 
oss för kris och krig i Europa och andra 
delar av världen lika väl som i hemlandet. 
De internationella perspektiven är närva-
rande lika väl som samhällsförankring och 
nytänkande.  

Jag tror inte att man lär sig handlings-
regler genom att studera det förflutna, men 
däremot att man får lättare att förstå de 
frågor man hanterar. Låt oss därför kort 
se hur frågor av det slaget tidigare har 
hanterats.

 Akademiens internationella dimension 
är i hög grad representerad av dess leda-
möter, och i regel har Akademien varit en 
spegel av den närmaste omvärlden. Från 
början var vi en svensk-finsk akademi, 
och under 1800-talet blev vi en svensk-
norsk. Bland de utländska ledamöterna 
fanns framstående representanter för de 

flesta europeiska länder. Särskilt i mitten 
av 1800-talet var det franska inflytandet 
starkt, i slutet av seklet det tyska, medan 
de ryska ledamöterna var få. Den förste 
ryssen i Akademien var van Suchtelen, 
erövraren av Sveaborg och senare ambas-
sadör i Stockholm. Det vittnar möjligen 
om en viss öppenhet att amiralen Cronstedt 
som uppgav fästningen uteslöts, medan 
den som intog den blev ledamot. När 
fransk-tyska kriget bröt ut 1870 hade de 
två ländernas militära ledare, Napoleon 
III och Helmuth von Moltke, i varje fall 
det gemensamt att båda var ledamöter av 
Krigsvetenskapsakademien. 

Den första utländska ledamoten efter 
första världskriget blev föga förvånande 
Gustaf Mannerheim. Därefter gick det 
långsamt. Omedelbart efter det andra 
världskriget invaldes den schweiziska neu-
tralitetens bevarare generalen Guisan, men 
när han gick bort 1960 stod Akademien 
för första gången utan utländsk ledamot. 
Det kalla krigets alliansfrihet hade här 
fått ett offer. 

Inte heller i äldre tider saknades debatt 

En akademi i samhället

av Akademiens Styresman Erik Norberg vid högtidssammankomsten 
den 13 november 2006 
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i invalsfrågor. En gång i tiden föreslogs 
Napoleon Bonaparte, men Akademiens 
ledning var nog medveten om att dess 
höge beskyddare Gustaf IV Adolf hörde 
till hans främsta motståndare och fann 
att Akademien ännu inte var lämpad att 
ta emot utländska ledamöter. Det skälet 
kunde inte begagnas när man kort efter 
det tyska sammanbrottet i november 1918 
försökte nominera Erich Ludendorff, men 
ärendet bordlades och därvid blev det. 

I slutet av 1980-talet ändrades klimatet, 
och 1987 invaldes den finländske general-
majoren Gustav Hägglund. Isoleringen var 
bruten och under de kommande åren såg 
vi ett tjugotal personer från i första hand 
grannländer, Östersjöstater samt Storbri-
tannien och USA, men med undantag för 
Ryssland. Säkert får vi under kommande år 
se ledamöter även från långt mer avlägsna 
delar av världen.     

Till akademiernas profil hör den själv-
ständiga ställningen. Man får gå långt 
tillbaka för att hitta öppna försök att 
rätta in Akademien i ett offentligt sam-
manhang, kanske så långt tillbaka som 
till statsvälvningen 1809 då Gustav IV 
Adolf störtades och hans bror hertig Karl 
begärde tro och lydnad av Akademien och 
dess ledamöter.  

Även förhållandet mellan Akademien 
och den offentliga makten är i mycket 
en spegel av omvärlden. Långt fram mot 
förra sekelskiftet stod krigsmakten för en 
dominerande andel av statsfinanserna, men 
samtidigt saknades centrala ledningsorgan. 
Det gav åt Akademien en maktposition, 
och ”Gula tidskriften” fick ett stort infly-

tande på bildning och opinion. Men med 
tillkomsten av centrala ledningsorgan som 
Generalstaben och senare Försvarsstaben 
och försvarsgrenstaberna förlorade Aka-
demien gradvis i betydelse. 

1941 konstaterade styresmannen Otto 
Lybeck att Akademien hade hamnat utan-
för utvecklingen. Hans förslag var att in-
rätta särskilda utskott inom avdelningarna 
med uppgift att följa den vetenskapliga 
utvecklingen, och att göra Akademien till 
en naturlig ”remissinstans” för regering 
och myndigheter. Men båda förslagen 
avvisades, inte minst eftersom överbefäl-
havaren Helge Jung och militärledningen 
var i färd med att organisera egna studie-
avdelningar, och inte såg något värde i fler 
institutioner.   

1959 återkom dåvarande styresmannen 
Ivar Gewert till den ganska dystra bilden. 
Några år dessförinnan hade också leda-
moten K A Bratt i sina memoarer riktat en 
bredsida mot Akademien. Vore det inte för 
tidskriftens skull, hävdade han, kunde man 
gott slå igen hela butiken! 

Men runt hörnet väntade initiativrika 
ledamöter som exempelvis Harald Jent-
zen, som väckte tanken på att omvandla 
avdelningarna till arbetande avdelningar, 
och att förändra sammankomsterna från 
föredragsaftnar till forum för vetenskapligt 
utbyte. Under de närmaste åren tillkom en 
andre sekreterare, avdelningarna fick en 
fast ledning med ordförande och sekre-
tariat, det beslöts att inträdesanföranden 
skulle hållas för att alla ledamöter skulle 
få göra sig hörda. För att öka engage-
manget vid sammankomsterna försökte 
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man stimulera debatterna, även om påbu-
det ”Diskussion införes vid Akademiens 
sammankomster” kom att väcka en del 
lustigheter i pressen. 

I Akademiens första programförklaring 
talades om ett vetenskapligt samfund vars 
uppgift var att samla kunskap om krigs-
väsendet och att med sin tidskrift granska 
krigsvetenskapen. Formuleringarna har 
ändrats under seklerna, men hela tiden 
har ändamålet varit att främja krigsve-
tenskaperna, inte i första hand att stödja 
krigsmakten i sig. Det instrumentella har i 
stället representerats av mottot ”Fädernes-
landets försvar”. Ändamålet levde vidare, 
även om begreppet ”krigsvetenskaper” 
byttes ut mot ”vetenskaper av betydelse 
för totalförsvaret”, och i dagens stadgar 
med salomonisk vishet lyder ”Akademien 
skall främja vetenskaper av betydelse för 
fäderneslandets försvar”. 

I sitt anförande vid högtidssamman-
komsten 1978 föreslog styresmannen Dick 
Stenberg att Akademien mot bakgrund av 
sin rika kunskapsbas borde lämna syn-
punkter på arbetet inom den då arbetande 
försvarskommittén. Här beträdde han 
en gråzon mellan vetenskap och politik. 
Senaste gången man hade övervägt ett 
formellt yttrande rörde diskussionerna 
inför 1925 års nedrustningsbeslut. Försla-
get avvisades den gången, och bland dem 
som argumenterade emot var ledamoten 
Arvid Lindman, som ansåg att en akademi 
med vetenskapliga ambitioner inte skulle 
blanda sig i politiken. 

Men nu blev i alla fall följden att man 
avgav officiella yttranden över försvars-

kommitténs olika betänkanden och under 
den närmaste tiden över ett antal andra 
rapporter. En avsikt med årets akademi-
presentation är att ytterligare öppna den 
port som således stått på glänt under några 
decennier.

Det var vid samma tid som man in-
troducerade symposieverksamheten, 
och utvecklade ett nära samarbete med 
andra akademier som särskilt Örlogsman-
nasällskapet och IVA och myndigheter 
och institutioner som Utrikespolitiska 
institutet, Försvarets forskningsanstalt, 
Militärhögskolan och Försvarshögskolan. 
I den akademihistorik som sammanställdes 
inför 200-årsjubileet 1996 har det som 
hände under de sista decennierna av 1900-
talet karakteriserats som en renässans för 
Krigsvetenskapsakademien. 

Det är ett arv vi har att föra vidare och 
utveckla, inte minst i en tid av genom-
gripande förändringar, när traditionella 
bedömningar och lojaliteter prövas. Aka-
demiens Janusansikte försöker fånga in 
både det förgångna och framtiden. Forsk-
ningsprojektet Försvaret och det kalla 
kriget skall hjälpa oss att förstå hur vi 
kunde hamna där vi står, medan den fortgå-
ende verksamheten syftar framåt. Var den 
största svårigheten ligger är inte så enkelt 
att bedöma, det enda vi lär av historien är 
ju att den hittills aldrig har upprepat sig, 
och det kommer den nog knappast att göra 
i framtiden heller.  

Vår insats i detta arbete är ledamöternas 
ansträngning och engagemang, och den 
stabila grund för arbetet som utgörs av vår 
drivande sekreterare Kim Åkerman, med 
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skickliga medhjälpare som andre sekrete-
raren Claes Sundin och kansliets Katinka 
Pihl och Christina Otter. Det är en glädje att 
få välkomna den tillträdande styresmannen 
Bo Huldt till den miljön.       

Frågan om Akademien och modernite-
ten, om att anpassa arbetsformer efter det 
som för tillfället anses modernt, aktuali-
seras ofta. Själv känner jag ingen större 

vånda inför den frågan. En framstående 
representant för en annan akademi har på 
ett tilltalande sätt liknat Akademien vid en 
krokodil. Det är lätt att förstå. Den har all-
tid sett uråldrig ut och den rör sig skenbart 
långsamt, men dess överlevnadsförmåga 
är enastående, och dess verkan värd att 
beaktas. 

Härmed nedlägger jag mitt ämbete.   


