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Jubileumsåret 2008 och märkesåret 2009 
har gett anledning till många högstämda 

men också motsägelsefulla betraktelser 
över såväl Sveriges historia som vår fram-
tid. Historien kan både leda och vilseleda, 
påpekade Akademiens Styresman den 12 
december 2008. Vad har hänt, som har 
historisk betydelse och som kan leda oss 
och inte vilseleda? 

Under märkesåret 2009 minns vi 1809, 
som markerade slutet på tre seklers födel-
sekamp för de fyra nordiska länderna. I 
Sverige började Nya Tiden med inbördes 
stridigheter under hundra år. Dessa upp-
hörde 1593. Då förklarades på Uppsala 
möte att nu hade Sverige blivit en man och 
alla hava vi en Herre och en Gud. Sedan 
följde nästa sju decenniers offensiva strider 
för att skydda Sverige och för att öka vårt 
inflytande i Europa. Vi profiterade på de 
rika grannarna kring Östersjön. Karl XI 
och Karl XII försökte förgäves hävda vår 
uppnådda överhöghet i Östersjöområdet, 
men lyckades dock hålla kärnländerna 
Sverige och Finland fria. I åtta decennier 
var Sverige och Finland sedan huvud-
sakligen upptagna med interna problem. 

Fäderneslandets försvar 

Av Jan Wickbom

Men vi var under dessa åttio år hela tiden 
involverade i den europeiska stormakts-
politiken, vilket ledde till upplösningen 
1808 och 1809. 

I samband med händelserna dessa år 
bestämde sig de fyra nordiska länderna 
för att föra en sorts neutralitetspolitik. Inte 
bara inbördes, utan även i förhållande till 
Europas stormakter. Karl XIV Johan be-
dömde att Sveriges läge och nya gränser 
möjliggjorde att vi skulle kunna försvara 
oss utan att inlåta oss på främmande säker-
hetspolitiska engagemang. Sverige skulle 
leva och utvecklas inom sina nya gränser. 
Ett nytt intresse väcktes för Norrbotten. 
Lund hävdade sig i bästa välmening mot 
Köpenhamn och Roskilde. Sverige hade, 
som 1593, blivit en man. Vi skulle inom 
Sveriges gränser erövra Finland åter. Vi 
behövde varken känna ansvar för utveck-
lingen på Karelska Näset, i Balticum, i 
Polen, i Nordtyskland, i Danmark eller 
kring Kattegattbassängen. Vi isolerade oss 
varken från grannländerna eller från stor-
makterna, men vi blandade oss inte i deras 
militära förehavanden. Denna inriktning, 
startad 1809, har haft historisk betydelse 
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och har varit ledande för vår säkerhetspo-
litik i 200 år. Varför inte i framtiden? 

Den 6 juni 1809 fastställdes den Grund-
lagens Regeringsförordning, som gäller 
än i dag. Där stadgas att Försvarsmakten 
ska användas för att i strid möta väpnat 
angrepp mot riket. Alltså för det nya 
Sveriges försvar och ingenting annat. Om 
riksdagen finner behov av väpnade styr-
kor (numera benämnda ’insatsförband’) 
för annat ändamål, ska sådana avdelas 
särskilt. År 1809 hade Försvarsmakten 
under tre århundraden använts för de mest 
skiftande uppgifter, men egentligen sällan 
för Sveriges försvar. Under 1700-talet 
hade Försvarsmakten dessutom genom 
egen förskyllan kommit i vanrykte. Det 
bör betraktas som ett vägledande historiskt 
beslut att man dock 1809 stadgade att det 
nya Sverige skulle ha en försvarsmakt för 
att möta väpnat angrepp mot riket. 

Krigsvetenskapsakademiens Styresman 
säger att det under jubileumsåret 2008 
har öppnats nya möjligheter och kombi-
nationer, utmaningar och avgrunder för 
Fäderneslandets försvar. 

Norden sägs vara en del av den europe-
iska säkerheten (och osäkerheten). Detta 
är ingen ny utmaning. Så har det varit i 
fem hundra år. Denna utmaning synes 
fortfarande bäst kunna mötas med  en 
grundlagsenlig försvarsmakt och inte med 
insatsförband. 

Den avgrund, som enligt Styresmannen 
öppnades för oss 2008, beskrivs som att 
supermaktsbegreppet blivit mer dimmigt 
och att det av USA kommer att krävas en 

ny, stor strategi – en inkluderande con-
tainmentstrategi. Styresmannen säger att 
vi är skyldiga att ge Barack Obama hjälp. 
Varför skall vi hjälpa just Obama? Är det 
inte i stället bäst för alla parter om vi håller 
oss borta från denna avgrund, vars dimmor 
kanske inte ens Obama kan skingra utan 
militära förvecklingar, och fortsätter 1809 
års försvarspolitik? 

Styresmannen påstår att våra avsikter 
nu är mera offensiva än förr. Detta kan 
nog äga sin riktighet rörande många inom 
Försvarsmakten såväl som bland forskare 
och beslutsfattare. Från Västs sida har från 
och med kalla kriget bedrivits en intensiv 
indoktrinering i Sverige. Alla har inte 
förblivit oberörda. Många har tillägnat 
sig den amerikanska offensiva synen på 
säkerhetspolitik, strategi, operationer och 
taktik. Vi avskaffade i stort sett vår för-
svarskapacitet under 1990-talet då vi inte 
ansågs behöva en sådan. I stället började vi 
bygga upp offensiva, med NATO konver-
tibla insatsstyrkor. När nu 1990-talets för 
oss ofarliga världsläge inte längre består, 
måste de offensiva manöverdoktrinernas 
män tänka om. De kan inte längre räkna 
med att kunna påtvinga stormakter sin 
vilja. De måste nöja sig med att söka bryta 
en angripares vilja, det vill säga handla 
defensivt. Vi måste återanskaffa grundla-
gens defensiva försvarsmakt. Långsiktigt 
är en sådan försvarsmakt för övrigt den 
enda säkerhetspolitiska organisation som 
Sverige har råd med. 

Vi får inte underskatta Rysslands styrka 
och heller inte överskatta styrkan i den 
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amerikanska insatsstrategin. Sålunda upp-
visade Georgienkriget en provkarta på hög 
rysk militär kompetens genom att ryssarna 
snabbt och med enkla medel nådde sina 
operativa mål. Medan motparten visade att 
den amerikanska, offensiva insatsstrategin 
var tämligen oduglig för defensiva uppgif-
ter. Både som säkerhetspolitisk signal och 

som taktiskt/operativt exempel visar Geor-
gienkriget att det nu är hög tid att vi lämnar 
drömmarnas värld med NATO-anpassade 
insatsförband och återgår till grundlagens 
tvåhundraåriga försvarsmakt.     

Författaren är överste 1. gr och ledamot 
av KKrVA.


