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HANDLINGAR

Akademien hade vid periodens 
början 433 ledamöter, varav 3 
hedersledamöter och 21 kallade. 

Enligt Akademiens stadgar får det finnas 
högst 150 valda ledamöter yngre än 62 år. 
Om särskilda skäl finns får detta antal ökas 
med 10. Antalet valda ledamöter under 62 
år var vid periodens början 156 stycken.

Akademiens verksamhet
Under 2006 har Kungl Krigsvetenskapsa-
kademiens verksamhet varit omfattande 
och spänt över ett vitt fält. I denna årsberät-
telse ges exempel på detta. Sammantaget 
kan jag konstatera att Akademien fortsätter 
att bedriva sin verksamhet med stort enga-
gemang för vårt lands säkerhetspolitiska 
utveckling, samt att denna verksamhet 
regelmässigt präglas av ett seriöst och 
vetenskapligt upplagt angreppssätt.

Symposier
De verksamheter som engagerar flest 
ledamöter och externa deltagare är de 
symposier som Akademien arrangerar. I 

år har dessa varit inriktade mot krishante-
rings- och säkerhets-politiska frågor.

Vintersymposiet genomfördes under 
rubriken ”Vilken krisledningsförmåga 
skall vi ha, nu och i framtiden?” Detta 
symposium fokuserade på vår nationella 
förmåga till krishantering och var en fort-
sättning på de diskussioner som förts i 
flera avdelningar under de senaste åren. 
Utgångspunkten var att skyddet av de egna 
medborgarna och det egna territoriet kan 
en nationalstat inte överlämna till FN, EU 
eller andra internationella organ. Denna 
hävdvunna och folkrättsligt underbyggda 
uppgift finns kvar, även när statsmakterna 
anger en ökad internationell säkerhet som 
en förutsättning för en ökad nationell 
säkerhet. Deltagare från Försvarsmakten, 
Krisberedskapsmyndigheten, Rikskrimi-
nalpolisen, 2005 års Katastrof-kommission 
och Försvarsberedningen beskrev dagens 
förmåga och pågående utveckling.

Ett fylligt referat av detta symposium 
återfinns i Handlingar och Tidskrift, 2. 
häftet 2006.

Kungl Krigsvetenskapsakademiens 
årsberättelse 2006
omfattande verksamheten under perioden 
2005-11-12 – 2006-11-13

av Akademiens sekreterare överste 1.gr Kim Åkerman
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Direktör Håkan Lans, avd IV 
Generallöjtnant Erik G Bengtsson, avd I 

Invalda ledamöter 
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Fil mag Niklas Wikström 

Avdelning II, sjökrigsvetenskap
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Avdelning III, luftkrigsvetenskap
Överstelöjtnant Jan Reuterdahl 
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Överste Jan-Erik Lövgren 
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Överstelöjtnant Anders Brunnberg
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Professor Per Cramér
Ambassadör Lars Fredén

Kallade ledamöter
Generalmajor Tom Henry Knutsen, Norge  
(till avd III)
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(till avd IV)
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Skattmästare: Direktör Gert Schyborger
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Styresmannen, ordförande
Andre styresmannen
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Överste 1. gr Kim Åkerman, ordf avd I
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En enkel sammanfattning av de budskap 
som framfördes kan vara att:

en tydlig nationell krislednings-
struktur behöver skapas, 
uppgifterna för många aktörer, inte 
minst Försvarsmakten behöver 
förtydligas, 
utbildning och övning behöver ske 
i ökad utsträckning och att 
den förmåga som kan komma att 
krävas måste grundläggas i det 
dagliga arbetet och i den dagliga 
tekniken. 

Det som i detta sammanhang uppfattas 
besvärande är att de nya hoten finns redan 
nu, men att vi i sedvanlig svensk utred-
ningstradition sakta arbetar oss fram mot 
lösningar som det sedan kan komma att ta 
flera år att implementera.

Höstsymposiet genomfördes under 
rubriken ”Svensk vilja och förmåga i den 
nya världen” och var ett samarrangemang 
mellan Akademien, Försvarshögskolan och 
Utrikespolitiska institutet. Utgångspunkten 
för detta symposium var att granska och dis-
kutera Sverige, och Sveriges roll i den nya 
världsbild som växer fram. Efter det att sty-
resmannen inlett med en reservation för våra 
möjligheter att förutse framtiden lotsade ett 
antal talare med förre utrikesministern Jan 
Eliasson i spetsen och professor Wilhelm 
Agrell som avslutare deltagarna fram till 
den avslutande kärnfrågan ”Har Sverige 
en samlad och sammanhängande strategi 
för sitt internationella agerande? – och bör 
vi ha det? Hur bör en sådan se ut?”

Ett fylligt referat av detta symposium 

•

•

•

•

återfinns i Handlingar och Tidskrift, 5.häf-
tet 2006.

Det samlade intrycket av denna dag, om 
nu sanningen ligger i betraktarens ögon, 
är att det inte uppfattas finnas en samlad 
och sammanhängande strategi, vare sig 
nationellt eller utifrån ett internationellt 
betraktelsesätt. Att det bör finnas en sådan 
fanns det en ganska stor enighet om, men 
hur den skall se ut fanns det återigen många 
olika åsikter om.  

Utvecklingsråd för 
kompetensförsörjningen
Det Forum för kompetensutveckling av 
det nya försvaret som inrättades under 
2005 på initiativ av Akademien under 
ledning av hedersledamoten Carl-Olof 
Ternryd, med deltagare från Högkvarteret, 
Försvarshögskolan, FMV, Universiteten 
i Stockholm, Göteborg, Linköping och 
Östersund, Ericsson Microwave och 
SAAB Training Systems, har under detta 
år utvecklats vidare. I detta forum har 
ingående diskuterats förutsättningarna 
för att formulera olika möjligheter för att 
bygga upp den erforderliga kompetensen. 
Bland annat har diskuterats hur de olika 
universiteten kan bidra med sin kompetens 
bl a inom såväl teknik, som språk och 
statskunskap. Ursprungsidén med Forum 
var ju att genom att inkludera Akademia i 
kompetensdiskussionerna öka stödet för 
Försvarsmaktens inspektör för utbildning 
och forskning. 

Forum har klart visat på möjligheterna 
och intresset från såväl Försvarsmakten 
som Akademia att hjälpas åt i den fort-
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satta utvecklingen. Det finns en mycket 
stor mängd kunskap att utnyttja inom den 
civila världen.

Med syfte att ytterligare förstärka Fo-
rums verksamhet har detta från och med 
sommaren 2006 omvandlats till ett Utveck-
lingsråd för Försvarsmaktens kompetens-
försörjning med ungefär samma samman-
sättning som för Forum. Utvecklingsrådet 
leds av ledamoten Håkan Enqvist och står 
till Försvarsmaktens Utbildningsinspek-
törs förfogande. Rådet kommer att fortsätta 
med utbildningsfrågorna för att därefter ta 
tag i forskningen.

FOKK
Projektet Försvaret och det kalla kriget 
(FOKK) bedrivs sedan 2003 i samarbete 

mellan Försvarshögskolan, Kungl Krigsve-
tenskapsakademien och Kungl Örlogsman-
nasällskapet, under ledning av professorn 
vid Försvarshögskolan, ledamoten Kent 
Zetterberg, med stöd av en referensgrupp 
ur de tre institutionerna. I syfte att bl a 
söka uppslagsändor, definiera problem, 
lokalisera sammanhang och identifiera 
kunskapskällor har under projektets inled-
ning genomförts vittnesseminarier med 
deltagande av personer som suttit i ledande 
befattningar under det kalla kriget. Doku-
mentation av seminarier angående arméns, 
marinens och flygvapnets avvägningsfrå-
gor har utgivits under tidigare år. Våren 
2006 utgavs dokumentation av seminariet 
om operationer Flexibilitet eller rigiditet? 
som avhölls hösten 2004. Den 9 maj i år 

 Akademiens sekreterare, överste 1. gr Kim Åkerman föredrog utdrag ur Akademiens årsberättelse.
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genomfördes ett symposium där erfarenhe-
terna av vittnesseminarierna – avseende så-
väl metod som sakinnehåll – diskuterades. 
Detta symposium har refererats i Kungl 
Krigsvetenskapsakademiens Handlingar 
och Tidskrift, 3. häftet 2006. Den 31 maj 
genomfördes i Kungl. Örlogsmannasäll-
skapets regi ett uppföljningsseminarium 
avseende marina doktriner.

Erfarenheterna av vittnesseminarierna är 
goda, och avsikten är att fortsätta med dem 
under kommande år, närmast troligen om 
beredskapsfrågor.

Under året färdigställdes en forsknings-
plan som utgjorde underlag för en framstäl-
lan till Knut och Alice Wallenbergs stiftelse 
om bidrag. I oktober beviljades ett sådant, 
storlek 4.4 mkr.

Därmed föreligger förutsättningar för 
att starta konkreta forskningsprojekt. Efter 
ett inledande möte med representanter för 
olika institutioner pågår nu ett arbete med 
att bryta ned delprojekt i deluppgifter och 
att söka lämpliga och intresserade forskare 
och handledare. 

Filmprojektet
I det pågående filmprojektet har den första 
filmen Framom Främsta Linjen, som hade 
premiär under 2005 har setts av cirka 125 
000 personer. Dessutom har flera tusen 
DVD och VHS-kopior sålts. Filmen har 
fått ett enastående mottagande och har 
erhållit flera pris för bästa film.

Nästa film, Tali - Ihantala, skildrar 
Nordens största slag, som ägde rum som-
maren 1944, då Sovjettrupperna var på 
väg mot Helsingfors. De finska trupperna 

inklusive ett antal svenska frivilliga var i 
antal och beväpning underlägsna de fient-
liga trupperna, men lyckades trots detta 
stoppa den sovjetiska framfarten. Även 
denna film är autentisk och speglar väl de 
faktiska förhållandena. Filminspelningen 
har avslutats under sommaren 2006 och 
redigeringen påbörjas under november 
månad. Producenten säger att denna film 
har förutsättningar att bli än intressantare 
än den första.

Denna andra film kommer att premi-
ärvisas på 40 biografer i Finland den 5 
december 2007, och har inkluderats av den 
finska regeringen i Finlands 90-årsfirande 
av självständigheten. Det bör betraktas 
som en betydande framgång. Den svenska 
premiären, som planeras ungefär som pre-
miären av Framom Främsta Linjen, kom-
mer att äga rum under januari 2008.

Kungl Krigsvetenskapsakademien har 
samlat in 9 milj kronor som sponsring 
av de båda filmerna, varav 8 miljoner 
kronor hittills har översänts till den finska 
föreningen Från Svir till Näset, vilken 
är ansvarig för en del av finansieringen. 
Hedersledamoten Carl-Olof Ternryd är 
svensk representant i föreningens styrelse, 
som leds av förre Kommendören i Finland, 
amiralen Jan Klenberg.

Ny akademipresentation
Under det gångna året har en ny akademi-
presentation tagits fram. I denna förtydligas 
hur Akademien ser på sin roll i den stän-
diga utveckling som pågår runt omkring 
oss. Genom att Akademien i ett bredare 
perspektiv också ägnar sig åt krishante-
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ringsfrågor, och utvecklar och betonar de 
kompetenser som Akademiens ledamöter 
besitter samt förmågan till att utnyttja 
dessa tvärvetenskapligt, lyfts Akademien 
fram som ett stöd för samhällets utveckling 
inom Akademiens verksamhetsområde. 
Detta förutsätter dock att ledamöterna i än 
större utsträckning tar till sig, och verkar 
efter Akademiens valspråk:

Fäderneslandets försvar – Mod och 
kunskaper

Avdelningsvisa aktiviteter
Så något kort om avdelningarnas verksam-
het under det gångna året utgående från 
deras årliga redovisningar:

Avdelning I, Lantkrigsvetenskap, fullföljde 
sin granskning av utvecklingen av mark-
stridsfunktionen efter försvarsbesluten 
2000 och 2004. Detta år hade redovis-
ningen inriktats på olika aspekter på hur 
förmåga och effekt skall kunna skapas.

Inledningsvis beskrevs markstridsfunk-
tionens utveckling med grund i den i ok-
tober 2005 presenterade funktionsplanen 
”Verkan Mot Markmål”. Denna plan, som 
bl a hämtat inspiration ur avdelningens 
arbete med markstridsfunktionens utveck-
ling, har utarbetats av arméinspektören 
i nära samarbete med arméns samtliga 
förbands- och skolchefer, och är därför väl 
förankrad på genomförandenivån. 

Därefter diskuterades hur en bättre na-
tionell säkerhet skall kunna åstadkommas. 
Det var en uppföljning av den redovisning 
som genomfördes vid Försvarsutskottets 

och Akademiens gemensamma vägvals-
symposium den 26 oktober 2005 under 
rubriken ”Nationell säkerhet – en fråga 
om vägval”. I denna beskrevs ett antal 
vägval som i praktiken skapat sämre för-
utsättningar för att kunna säkerställa en 
nationell säkerhet. 

Detta avsnitt med rubriken ”Nationell 
säkerhet – Här och nu”, var en uppföljning 
av symposiets budskap och här lämnades ett 
antal förslag på åtgärder för att kunna skapa 
en bättre nationell säkerhet. Rubrikens ut-
formning anknyter till överbefälhavarens 
ständigt återkommande budskap att För-
svarsmakten skall ha förmåga här och nu.

Avslutningsvis redovisades en analys av 
hur de internationella uppgifterna, främst 
genom den ökade komplexiteten dessa 
innebär, påverkar såväl utvecklingen av 
stridsteknik och taktik som utbildningen 
och träningen av chefer och soldater. Den 
beprövande erfarenheten i armén är att ut-
bildning i strid inte enbart skall fokusera på 
att uppnå goda kunskaper och färdigheter, 
utan även på nödvändigheten att nå mål 
bortom detta. I Lärobok i trupputbildning 
från 1980 talades det om utvecklande 
egenskaper, anpassning och förståelse för 
krigets krav och förmåga till kreativitet 
och självständighet i handling. En slutsats 
var att detta är en god grund även i dagens 
diskussion om former för utbildning av 
markstridsförband för att lösa givna upp-
gifter, nationellt och internationellt.

Avdelning II, sjökrigsvetenskap, lyfte frå-
gan om Sveriges maritima ansvar, krav och 
lösningar med utgångspunkt i den globala 
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och regionala utvecklingen.
Som medlem i EU är vår säkerhet, in-

klusive möjligheter till politiskt inflytande, 
till stor del beroende på hur vi bidrar till 
de gemensamma ansträngningarna i att 
förverkliga en acceptabel framtid i det glo-
bala samspel som globaliseringen ställer 
krav på. Här har svensk marin förmåga en 
central roll att fylla. Mot denna bakgrund 
angavs att Försvarsmakten står inför fem 
centrala utmaningar:

Tillräckligt hög insatsberedskap och 
tillgänglighet för att kunna möta de 
snabba händelseutvecklingar globali-
seringen kan ge upphov till där sättet 
att tänka måste vara intressebaserat 
ur det nationella och intressegemen-
samma perspektivet, inte traditionellt 
hotrelaterat. 
Förmåga att kunna sätta in, leda och 
underhålla förband byggda efter 
uppgift och område, snabbt och i 
samverkan med olika andra nationer; 
nationellt, regional och globalt. 
Mycket god kunskap om vad som 
händer och sker i våra omgivande 
havs- och luftområden i syfte att med 
lämpliga medel och metoder kunna ta 
vårt ansvar och skydda livsviktiga flö-
den nationellt, regional och globalt.
Krav på en ökad integration mellan 
olika myndigheter vid planering och 
genomförande av insatser nationellt, 
regionalt och globalt då ”krig” och 
”hot” inte med tydlighet kan defi-
nieras

•

•

•

•

Dyrare system, dyrare insatser och för 
låg kompensation för kostnadsutveck-
lingen leder till en negativ spiral med 
omfattande konsekvenser. 

Konsekvenserna av dessa utmaningar 
ställer många frågor på sin spets, och 
dessa belystes närmare i avdelningens 
redovisning. Alla dessa områden måste 
utvecklas, förändras, mot det övergripande 
och viktigaste syftet, en tillräckligt bra 
insatsförmåga i dag och i framtiden. 

I redovisningen gavs ett antal väl un-
derbyggda förslag och denna kan på så 
sätt ligga till grund för en välbehövlig 
bred debatt i dessa för nationen avgörande 
viktiga frågor. 

Avdelning III, Luftkrigsvetenskap, har fullföljt 
sin tidigare behandling av luftstridskrafterna, 
speciellt flyg, i ett internationellt perspektiv. 
Avdelningen har försökt förutse vilka natio-
nella och internationella krav som på kort sikt 
kommer att ställas på våra luftstridskrafter i 
den nya värld som växer fram.

I avdelningens redovisning angavs att 
det allt överskuggande problemet är att 
organisationen både på flyg- och luftvärns-
sidan är alldeles för liten i förhållande till 
de uppgifter som den förväntas lösa.

Det kommer att uppstå situationer där 
resurserna inte kommer att räcka till allt 
som behöver göras. Då kommer priorite-
ringar att behöva göras med följd att ett och 
annat i sig viktigt blir eftersatt. Över tiden 
kommer sådana prioriteringar att medföra 
att luftstridskrafternas samlade förmåga 
successivt urholkas.

•
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I redovisningen framförs en idé för att 
något mildra effekterna av genomförda 
neddragningar, nämligen att utnyttja de 
materiella resurser som står till buds för 
att stärka den beslutade organisationen för 
flygstridskrafterna, genom att antalet flyg-
plan och flygförare per division utökas.

Trots detta förslag indikerar denna redo-
visning att relationen mellan uppgifter och 
resurser är klart ansträngd även efter en 
förstärkning. I redovisningen antyds också 
att det finns anledning att noga granska 
huruvida det alls är möjligt för Sverige att 
från nu gällande utgångsläge tillräckligt 
snabbt kunna nå den nya högre nivå som 
kan komma att erfordras i framtiden.

Avdelning IV, Militärteknisk vetenskap, 
har under året genomfört ett bokprojekt 
med titeln Perspectives on military tech-
nology som resulterat i utgivning av en 
bok under december månad, varvid den 
presenterades för akademins ledamöter. 
Syftet med boken är att på ett strukture-
rat sätt samla och dokumentera svensk 
militärteknisk utveckling nu och i nära 
framtid, marknadsföra svenska initiativ 
inom militärteknisk utveckling, samla 
och aktivera akademins ledamöter främst 
inom avd IV till ett nationellt upprop för 
militärteknik samt slutligen synliggöra 
Krigsvetenskapsakademiens sakkunskaper 
inom området.

Teknologier i dagens säkerhetssystem 
är inte militärt exklusiva eller nationellt 
unika som de tidigare brukade vara. Detta 
förändrar sättet att utveckla och införa nya 
teknologier i försvaret. Ett syfte med boken 

är att bredda den pågående debatten för 
support av försvarets omvandling.

Det första kapitlet ger ett antal utblickar 
kring teknologin. Det börjar med militär-
teknologin i ett historiskt perspektiv. Den 
följande artikeln pekar ut hur statsmakten 
har gett stöd till forskning och utveckling, 
betalat över försvarsbudgeten eftersom in-
dustrins egna satsningar inte varit tillräck-
liga. Den tredje artikeln ger reflektioner 
kring samhällets förändring. Dagens hot 
är inte som tidigare förutsägbart, vilket får 
till konsekvens att det leder oss till en ny 
generation av krig. En överblick ges över 
det vetenskapliga fältet av militärteknologi 
och hur det påverkar transformation till 
försvaret.

Det andra kapitlet beskriver stridsfältet, 
land, sjö, luft och informationsdomänerna 
och deras pågående förändringar. Föränd-
ringarna är beskrivna i separata artiklar. 
Problemet är att långsiktigt beskriva förut-
sägelser och hur dessa är bemötta, liksom 
att finna mönster inom teknologins och 
samhällets utveckling.

Det tredje kapitlet fokuserar på konse-
kvenserna inom vissa viktiga områden. 
Kapitlet innehåller artiklar som behandlar 
ledarskap och management, försvarsindu-
strin, logistiken. Förändrad efterfrågan på 
kompetens belyses i ett antal av bokens 
artiklar. 

Avdelning V, Annan vetenskap av betydelse 
för totalförsvaret, svarade för årets studie-
besök, vilket genomfördes den 18 maj hos 
Nationella Insatsstyrkan på Polishögsko-
lans område i Sörentorp. Detta studiebesök 
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gav spännande och tänkvärda inblickar i 
en verksamhet som för de flesta sker i det 
fördolda. 

I samband med detta besök genom-
fördes avdelningens årliga redovisning. 
Denna hade till utgångspunkt det under de 
senare åren i avdelningen vid flera tillfäl-
len avhandlade och debatterade s k Nya 
samhällsförsvaret. Årets redovisning kan 
ses som en fortsättning på denna debatt. 
Rubriken var ”Förmåga till ledning och 
ledarskap vid civil krishantering” och i 
denna omspänns ett stort område som inte 
är möjligt att behandla vid ett enda tillfälle. 
Författarna hade valt att utgå från vad som 
är skrivet i Akademins skriftserie under 
åren 1989-2006 och kompletterat detta 
med genomgång av några publikationer 
som befunnits vara av stor betydelse för 
ämnet. 

I redovisningen framfördes att samhället 
måste ha en god förmåga att hantera all-
varliga händelser för att i möjligaste mån 
undvika att de utvecklas till kriser. Därför 
bör det i större organisationer finnas en 
väl utvecklad och övad struktur för kris-
hantering. Resurser till denna bör hämtas 
ur den, för normal verksamhet, inrättade 
organisationen. Strukturen bör ges en hög 
generell förmåga att hantera olika typer av 
svåra och hastigt uppkomna situationer. 

Den som utses att leda krisverksamheten 
måste ha tydligt formulerade uppgifter 
samt mandat att fatta erforderliga beslut 
för att initiera hantering av uppkomna si-
tuationer. Ledningen och dess ledare bör ha 
god förmåga att ta initiativ, att lyssna och 
analysera, att leda samverkan med andra 

samhällsorgan samt att fatta beslut, ibland 
på osäkert underlag, och kommunicera 
dessa med berörda intressenter. Ansvaret 
för att en struktur för krishantering inrät-
tas och upprätthålls åvilar den som utövar 
verksamhetens verkställande funktion. 

Viktiga komponenter för en välfung-
erande ledning är insikt och motivation, för 
alla berörda parter, av behovet av utbild-
ning, övning och träning i krishantering 
och krisledning. Utbildning och övning 
i krishantering och krisledning bör vara 
obligatorisk för alla aktörer som bedriver 
verksamhet av större omfattning. Hela 
organisationen inklusive dess chefer måste 
övas regelbundet. 

I redovisningen framhölls behovet 
av att etablera och upprätthålla en kris-
hanteringsförmåga, hur denna förmåga 
bör nyttjas i ett inledande skede av en 
allvarlig händelse samt samspelet under 
en krishantering mellan ledning för den 
normala verksamheten och krishante-
ringsfunktionen. Avslutningsvis föreslogs 
också ett antal uppföljande studier för att 
fördjupa kunskaper och förmågor under 
denna rubrik. 

Avdelning VI, Säkerhetspolitisk vetenskap, 
har avhandlat massförstörelsevapen. Dessa 
vapen är en särskild kategori militära 
maktmedel, vilka särbehandlas i säker-
hetspolitiken och i folkrätten. Särbehand-
lingen motiveras dels av den omfattande 
verkan dessa vapen har totalt och per 
enhet och dels av den omfattande folkrätt 
som reglerar innehav och användning av 
dessa vapen.
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Till massförstörelsevapen räknas tra-
ditionellt kärnvapen och biologiska och 
kemiska stridsmedel. På senare år har man 
även lagt till de missiler, som kan föra 
sådana vapen till deras mål.

Den dagligen överhängande faran för 
ett förödande kärnvapenkrig mellan su-
permakter finns inte längre. Istället har de 
flesta länder förbundigt sig i folkrättsligt 
bindande avtal dels att inte inneha några 
massförstörelsevapen och dels att inte 
medverka till att andra skaffar några.

Idag är nedrustning huvudtrenden även 
om det finns enstaka oroande avvikelser i 
denna bild.

De stora hoten från massförstörelseva-
pen, som funnits, är alltså nedtonade. En 
ny faktor är dock terroristerna och deras 
visade intresse för denna vapenkategori. 
Även om svårigheterna för enskilda per-
soner att skaffa sig användbara massför-
störelsevapen torde vara betydande, måste 
det hotet beaktas.

Dagens säkerhetspolitiska läge i Europa 
gör det osannolikt att fientliga makter kom-
mer att sätta in massförstörelsevapen mot 
mål i Sverige inom överskådlig tid. Däre-
mot finns på kort sikt ett terroristhot och 
ett biologiskt pandemihot. Och på längre 
sikt ett hot att vi kan komma i vägen för 
kvarvarande taktiska kärnvapen - utan att 
nödvändigtvis ha några fiender men mera 
p g a vårt geografiska läge. 

I redovisningen betonas särskilt att 
Sverige därtill kan ha ett säkerhetspolitiskt 
intresse av att på olika världsscener hjälpa 
till att stämma i bäcken, dels allmänt och 
dels om något hot förknippat med mass-

förstörelsevapen skulle dyka upp. Det har 
vi traditionellt gjort med för ett land av vår 
storlek gott resultat. Men för att kunna fort-
sätta på den vägen är det nödvändigt att vår 
inhemska kompetens beträffande massför-
störelsevapen - på nivå med stormakternas 
- bibehålls och inte läggs ner, som tidigare 
i år diskuterats i kanslihuset.

Belöningar 2006
Lars och Astrid Albergers stiftelse för 
stödjandet av Sveriges försvar
Laborator Lars Ahlin, FOI har genom 
ett mångårigt och framgångsrikt arbete 
utvecklat pedagogik och utbildningshjälp-
medel inom mobil kommunikation och 
Nätverksbaserat Försvar (NBF).

Ahlin insåg tidigt att utvecklingen av 
nätverksbaserade koncept skulle komma 
att kräva en ny och bredare systemkompe-
tens. Hans utbildargärning har varit och är 
en mycket viktig del i den framgångsrika 
svenska NBF-satsningen, vilket under-
stryks av den framstående internationella 
position som Sverige idag har inom detta 
område. De läromedel som han har utar-
betat karaktäriseras av tydlighet, förståelse 
och en koppling mot realistiska exempel. 
De utgör idag standarlitteratur i den högre 
militära chefsutbildningen. 

Lars Ahlins framstående utbildnings-
förmåga och stora engagemang har även 
visat sig under de många kurser – även 
internationella sådana – som han lett. 

Akademiens belöningsmedalj i silver 
och 30 000 kr. 



23

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT        

6-20066-2006

Radiokontrollörerna Anders Gustafsson 
och Peter Genstrand, FRA, har gemensamt 
och på eget initiativ utvecklat ett program 
för utbildning av signalspaningsoperatörer 
i internationell tjänst.

Svensk signalspaning har sedan mitten 
1990-talet verkat på Balkan. Till en början 
utfördes den av FRA-personal, men har 
under årens lopp alltmer övertagits av 
personal från Försvarsmakten varvid be-
hovet av sammanställt utbildningsmaterial 
accentuerats. Signalspaning - vars yttersta 
syfte ju är bidra till skyddet av egen trupp 
- är en hemlig och mycket speciell verk-
samhet, vilket försvårar utbildningen. 

Anders Gustafsson och Peter Genstrand 
har med utgångspunkt från insamlat sig-
nalspanings-material och andra dokument 
sammanställt en CD-ROM benämnd 
”Ormbo-CD”. Detta har inneburit en 
enklare hantering och mindre risk för 
spridning av hemlig information. ”Ormbo-
CD” har med stor framgång använts vid 
utbildning av ett stort antal – såväl svenska 
som utländska – signalspaningsoperatörer 
och analytiker inför tjänstgöring vid inter-
nationella insatser. 

Det utbildningsprogram som Gustafs-
son och Genstad utvecklat har alltså i hög 
grad bidragit till att effektivisera och höja 
kvalitén på den nämnda utbildningen.

 Akademiens belöningsmedaljer i silver 
och vardera 15 000 kr. 

Major Mikael Lindholm, Ledarskaps- och 
pedagogikenheten, Militärhögskolan i 
Halmstad, har haft en central roll i det 
pedagogiska utvecklingsarbetet inom 

Försvarsmakten ända sedan den nuvarande 
processen inleddes tidigt 1990-tal. Han 
har som redaktör och idégivare gjort stora 
insatser vid framtagandet av tre utgåvor av 
”Försvarsmaktens pedagogiska grunder”, 
den senaste i mars 2006.

Produkten är av hög kvalitet, som väl 
dokumenterar vetenskapliga grunder och 
beprövad erfarenhet inom svensk peda-
gogisk vetenskap. Många nya och gamla 
tankar är sammanställda på ett överskådligt 
om än omfångsrikt sätt. 

”Försvarsmaktens pedagogiska grunder” 
har även funnit sin tillämpning utanför 
försvaret och är till nytta för många olika 
delar av det svenska samhället.

Akademiens belöningsmedalj i silver 
och 20 000 kr.

Överstelöjtnant Bengt Hammarhjelm, f  d 
Gotlands regemente, erhöll 1994 akade-
miens belöningsmedalj i silver för sitt 
framstående författarskap om Gotlands 
militärhistoria.

Han har även efter 1994 varit mycket 
produktiv. Bland utgivna verk som han 
författat eller medverkat i kan bl a nämnas 
”Gotlands beredskap under det kalla kriget 
1949-1989”, ”Gotlands militär/försvars-
förening 100 år, 1900-2000”, ”Gotlands 
nationalbeväringar och regemente”. Ham-
marhjelms forskning och författarskap 
kännetecknas av hög vetenskaplig kva-
litet, god språkbehandling och noggrann 
dokumentation. Hans arbete har inte bara 
militärhistoriskt värde utan är också ett 
bidrag till Gotlands kulturarv i vidare 
bemärkelse.
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Genom Bengt Hammarhjelms omfat-
tande arbete är nu Gotlands militärhistoria 
från Gutasagan till våra dagar dokumente-
rad till gagn för kommande generationer.

Akademiens belöningsmedalj i guld och 
10 000 kr

För framstående insatser inom 
Akademiens område
Styresmannen, Filosofie doktor Erik Nor-
berg, nedlade vid Akademiens högtids-
sammankomst den 13 november sitt 
ämbete efter två perioder som Akademiens 
styresman och efterträds av professor Bo 
Huldt. Erik Norberg har således verkat som 

styresman sedan 2002 och Akademiens 
stadgar medger ej en längre period i denna 
befattning. 

Akademiens belöningsmedalj guld

Andre styresmannen, Generallöjtnant 
Gustaf Welin, nedlade likaledes sitt ämbete 
vid denna högtidsdag och efterträds av ge-
neralmajor Erik Rossander. Gustaf Welin 
har verkat i denna befattning sedan 2002. 
   Akademiens belöningsmedalj i guld.

Överingenjör Manuel Wik, lämnar ord-
förandeskapet i Akademiens avdelning 
för militärteknisk vetenskap efter tre års 
engagerat arbete i denna befattning.

Akademiens belöningsmedalj i silver.

Belönade ur Lars och Astrid Albergers stiftelse fr v laborator Lars Ahlin, radiokontrollörerna 
Anders Gustafsson och Peter Genstrand, major Mikael Lindholm samt överstelöjtnant Bengt 
Hammarhjelm. Foto: Cecilia Österberg
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Filosofie kandidat Katinka Pihl, redak-
tionssekreterare i Kungl Krigsveten-
skapsakademien.

Katinka Pihl har under sina tolv år 
i Akademiens tjänst utfört ett mycket 
betydelsefullt och uppskattat arbete. 

Sekretariatets ”allt i allo” är en träffande 
beskrivning,

Hon har gjort och gör också stora insat-
ser i samband med utgivningen av Akade-
miens Handlingar och Tidskrift. 

Akademiens belöningsmedalj i silver.

För framstående insatser för Akademien medaljerades fr v filosofie doktor Erik Norberg 
generallöjtnant Gustaf Welin, överingenjör Manuel W Wik samt filosofie kandidat Katinka Pihl. 
Foto: Cecilia Österberg.


