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Under 2008 vidgade Kungl Krigs-
vetenskapsakademien begreppet 

Fäderneslandets försvar. Det innebär en 
bredare syn på begreppet säkerhetsstrategi 
omfattande kris- och konflikthantering i 
alla perspektiv, från fred till krig.

Följaktligen har verksamheten inom  
Akademien under 2009 till stor del varit 
inriktad på olika förutsättningar för vårt 
lands säkerhetspolitik. Dels i den värld vi 
lever i, dels i den värld vi kan komma att 
stå inför. Akademien fortsätter därmed att 
med stort engagemang bidra till vårt lands 
säkerhetspolitiska diskussion och debatt 
utifrån ett vetenskapligt angreppssätt.

Småstatsprojektet
Under året har arbetet med småstatsprojek-
tet fortskridit. Som en del av projektet har 
tre symposier anordnats, nämligen:

• Tillsammans eller på egen hand? Den 
europeiska småstatens säkerhet och 
försvar i en ny tid,

• Tillsammans – men med vem och för 
vad? samt

• Mot en ny säkerhetsgemenskap?

av Björn Anderson

Kungl Krigsvetenskapsakademiens
årsberättelse 2009
Omfattande verksamheten under perioden 2008-11-10 – 2009-11-11

Det sistnämnda symposiet ägde rum i riks-
dagshuset i samarbete med utrikesutskottet 
och under medverkan av europaministern, 
Cecilia Malmström, som därmed höll sitt 
inträdesanförande i Akademien.

Ett omfattande underlag föreligger i 
form av tal från symposierna, dels av 
inbjudna talare, dels av Akademiens sex 
avdelningar. Vidare finns avdelningarnas 
årliga redovisningar som varit inriktade 
på småstatstemat samt ett antal andra bi-
drag, inkluderande inlägg från enskilda 
ledamöter.

Allt material kommer att sammanställas 
i en publikation. Redaktörer är styresman-
nen, Bo Huldt och koordinatorn tillika 
ordföranden i avd VI, Gunilla Herolf. Ett 
tryckfärdigt manuskript beräknas föreligga 
under 2010. Finansiellt stöd har fåtts av 
Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse 
som bland annat kommer att täcka tryck-
kostnaderna. 

Symposier och seminarier
Vintersymposiet genomfördes i februari 
under rubriken Vad blir det av försvaret? 
Syftet med symposiet var att belysa olika 
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frågor om försvarets utveckling inför re-
geringens så kallade inriktningsproposi-
tion.

I symposiet belystes inledningsvis den 
svenska kostnadseffektiviteten jämfört 
med andra nordiska länder. En annan viktig 
fråga var hur Försvarsmakten fortsätt- 
 ningsvis ska personalförsörjas. En tredje 
fråga var att belysa Försvarsmaktens ef-
fekt och förmåga ur ett EU-perspektiv. 
Avslutningsvis genomlystes den nationella 
militära ledningsstrukturen.

För att få ett nordiskt perspektiv på frå-
geställningarna och för att visa på alterna-
tiva lösningar deltog bland annat de kallade 
ledamöterna general Gustaf Hägglund, 
tidigare kommendör för Försvarsmakten 
i Finland, och general Christian Hvidt, 
tidigare försvarschef i Danmark. 

Efter en livlig diskussion i de olika äm-
nena kunde symposiet sammanfattas i tre 
frågeställningar

• Har Sverige lägst produktivitet i Norden 
relativt de kostnader som åtgår för att 
producera förband?

• Har Sverige, som enda land i Norden, 
valt rätt väg när värnplikten överges till 
förmån för en rekrytering på frivillig 
väg? samt

• Har Sverige, som enda land i Norden, 
valt rätt väg då den nationella, territori-
ella ledningsförmågan centraliserats?

Vårens studiebesök skedde i Stockholms 
stadshus. Det genomfördes under temat 
Civil krishantering. Vid besöket lämnades 
orienteringar av regeringskansliet, länssty-
relsen i Stockholms län, Stockholms stad 
samt Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, MSB. 

Ett miniseminarium genomfördes i sep-
tember mot förslagen i Stödutredningen1 
under rubriken Vilken officersutbildning ska 
en framtidsinriktad Försvarsmakt ha?

Stödutredningens uppgift har varit att 
se över stödet till Försvarsmakten i syfte 
att frigöra resurser för en utökad opera-
tiv verksamhet. Detta ska åstadkommas 
genom att nuvarande strukturer för stöd 
rationaliseras, omorganiseras eller av-
vecklas. Bland annat föreslår utredningen 
att Försvarshögskolan ska avvecklas samt 
att dess verksamhet till del ska föras över 
till Försvarsmakten och till del inordnas i 
civil högskola/universitet.

I seminariet berördes flera viktiga frågor. 
En grundläggande fråga för deltagarna var 
att officersutbildningen borde betraktas 
som en av Försvarsmaktens kärnverk-
samheter. En annan var hur man ska ta 
tillvara arvet och den beprövade erfaren-
heten på bästa möjliga sätt. En tredje var 
vilka konsekvenser för Försvarsmakten 
det föreslagna femåriga antagnings- och 
utbildningsstoppet skulle kunna få.

Det sammanfattande intrycket från 
seminariet var att den framtida officersut-

1  SOU 2009:63
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bildningen behövde utvecklas och effektivi-
seras. Det måste dock ske på ett sätt som inte 
riskerar verksamheten, vilket utredningens 
förslag om att avveckla Försvarshögskolan 
uppfattades göra. Nyckelorden var, inte av-
veckla utan utveckla.

Höstsymposiet genomfördes i november 
under rubriken Hur säkerhet kan byggas i 
Östersjöområdet. Symposiet ska kopplas 
till det nyss avslutade småstatsprojektet 
och utgöra en brygga till 2010 års projekt 
Utveckling av en nationell strategi i Nor-
den och i närområdet.

Under symposiet framkom ett antal in-
tressant synpunkter och frågeställningar. 
Konstellationerna kring Östersjön är 
mångfacetterade och pekar åt olika håll. 
En viktig utgångspunkt för att diskutera en 
nationell strategi i detta område är den en-
sidiga solidaritetsförklaringen från svensk 
sida och vad den kan medföra. Många 
talare och ledamöter kom gång på gång 
tillbaka till detta faktum. Kan verkligen 
Sverige militärt stödja våra grannländer 
eller är det bara tomma ord?

Det framkom också tydligt att det finns 
en växande och komplex hotbild i området i 
allt från miljöfrågor och brottslighet till frå-
getecken kring projektet Nord Stream och 
vart Ryssland är på väg. Samtidigt skapar 
dagens informationsteknologi möjligheter 
för ett utvecklat samarbete mellan alla län-
der i regionen, utan att det är tekniskt svårt 
eller för dyrt och utan att man behöver ha 
samma grundläggande värderingar.

Den ryska politiken belystes särskilt. 
Här framkom att Moskva ogillar såväl 

en utbredning av NATO i regionen som 
ett utvecklat nordiskt försvarssamarbete. 
Samtidigt bejakar Ryssland EU:s utvidg-
ning och försvarssamarbete och vill närma 
sig EU. Någon strategi från EU:s sida 
gentemot Ryssland finns dock inte, vilket 
bland annat Tysklands agerande i gasfrå-
gan vittnar om.

Även om förhållandena i Östersjön och 
Medelhavet skiljer sig i betydande grad 
gav den franska redovisningen flera tanke-
ställare, bland annat vikten av överblick 
över allt från politiska, kulturella, etniska 
faktorer till faktorer som miljömässiga, 
ekonomiska, turism m m. Utan kunskap 
och förståelse för alla dessa faktorer kan 
det vara mycket svårt att skapa gemen-
samma strukturer och allianser.

En förutsättning för att lösa tvister är att 
stater följer de internationella konventioner 
och stadgar som finns. I Arktis finns det 
goda förhoppningar om detta eftersom 
aktörerna är tydliga och alla berörda länder 
har demokratiska statsskick. Mer pessimis-
tiskt är det dock för världen som helhet. 
Det råder en brist på statsmannaskap 
och de permanenta medlemmarna i FN:s 
säkerhetsråd låser ofta politiska lösningar 
genom sina veton.

Sammanfattningsvis lade symposiet en 
bra grund för 2010 års projekt om den 
nationella strategin i Norden och närom-
rådet.

Forskning och litteratur
Forskningsprojektet Försvaret och det 
kalla kriget, FOKK, som sedan 2003 
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bedrivs i samarbete mellan Försvarshög-
skolan, Kungliga Örlogsmannasällskapet 
och Kungliga Krigsvetenskapsakademien 
har fortsatt under året.  Det genomförs av 
ett antal forskare, främst militärhistoriker, 
militärer och andra specialister inom 
området. De stöds av ett antal referens-
grupper. Ett viktigt inslag är dessutom 
vittnesseminarier kring centrala teman 
inom ämnesområdet.

Forskningsledare är professor Kent 
Zetterberg, Försvarshögskolan. Tack vare 
ett generöst forskningsstöd från Knut och 
Alice Wallenbergs stiftelse kan projektet 
drivas i fördjupad form och stor skala.

Under året har ett antal seminarier och 
symposier genomförts, bland annat kring 
incidenten i Hårsfjärden 1982 och om förre 
ledamoten Claës Skoglund2 samt om un-
derrättelsehistoria under kalla kriget.

En samverkan med Svenskt Militärhis-
toriskt Bibliotek, SMB, har inletts med 
presentationer av nyutkomna böcker från 
FOKK. De har under året varit följande:
Nr 17, Claes Skoglund: Det bästa försvars-

beslut som aldrig kom till stånd, Ett 
kontrafaktiskt uppslag 2009,

Nr 18, Herman Fältström (red): Vi levde i 
verkligheten, Marinens operationer och 
taktik under kalla kriget, 2009,

Nr 19, Tommy Pettersson: Med invasionen 
i sikte, Flygvapnets krigsplanering och 
luftoperativa doktrin1956-1966, 2009,

Nr 20, Carl Björeman: År av uppgång år 
av nedgång, Försvarets ödesväg under 
beredskapsåren och det kalla kriget, 
2009 samt

Nr 21, Magnus Haglund: Flottan och det 
kalla kriget, Ett personligt perspektiv, 
2009.

Utöver det arbete som gjorts inom FOKK 
har Akademien publicerat en monografi av 
den kallade ledamoten, professor Alexan-
der (Ted) Woodcock från USA. I boken 
Assessing Iraq’s Future gör han en analys 
av situationen i Irak och möjliga vägar för 
det internationella samfundet att hantera 
situationen där. Materialet är baserat på en 
opublicerad teknisk rapport under rubriken 
Iraq’s Future: Assessment of the Potential 
Impact of The Iraq Study Group Recom-
mendations on Future Societal Conditions 
in Iraq.3 Arbetet har finansierats av Lars 
och Astrid Albergers stiftelse.

Avdelningarnas verksamhet

Avd I, Lantkrigsvetenskap ägnade sin 
årliga redovisning åt småstatsprojektet. 
Det var i form av ett underlag till ett 
markstridskoncept, under rubriken 
Tillsammans med andra.

Avdelningen har tidigare under småstats-
projektet kommit fram till att med gällande 

2  FOKK rapport nr 17
3  Woodcock, 2007
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förutsättningar finns det bara ett realistiskt 
alternativ för att tillgodose vår framtida 
säkerhet och det är att finna former för att 
göra detta tillsammans med andra.

 I redovisningen låg tyngdpunkten på 
några särskilda frågor, nämligen

• behov av volym,
• förmåga att leda och strida på högre 

nivåer,
• förmåga att kunna öka försvarsförmå-

gan när så krävs, samt
• internationellt samarbete.

Två av många viktiga slutsatser var att för 
att Försvarsmakten ska vara kompetent 
och efterfrågad ”Tillsammans med andra” 
så måste för det första de grundläggande 
förmågorna att föra krig säkerställas och 
för det andra bör brigadstrukturen utgöra 
grund för markstridsförbanden.

Avd II, Sjökrigsvetenskap tog i sin årliga 
redovisning upp frågan om Maritim 
strategi för Sverige – möjligheter och 
frågeställningar.
Redovisningen kan sammanfattas med att 
våra maritima resurser är otillräckliga, både 
till antal och med avseende på enheternas 
kapacitet. Det är därför dags för en genomgri-
pande omstöpning av den statliga maritima 
organisationen. En viktig utgångspunkt är 
att ledning och samordning behöver ef-
fektiviseras. Nya uppgifter och förändrade 
verksamhetsformer motiverar en förnyad och 
vidgad utbildning och den gällande havsrät-
ten bör inarbetas i våra regelverk.

Därutöver måste allmänhetens stöd för 
en maritim strategi utvecklas genom en 
ökad information om sjöfartssektorn och 
om Europas beroende av haven.

Avd III, Luftkrigsvetenskap beskrev i sin 
redovisning under rubriken Luftförsvar 
av Sverige – en nordisk fråga att det 
svenska luftförsvaret idag har nått en 
nivå där kvantiteten är en kvalitet i 
sig. Ledningssystemet har en personell 
uthållighet på dagar, stridsflygförbanden 
har blivit färre, både avseende divisioner, 
flygplan och förare. Detsamma gäller 
bassystemet. 
Av den politiska viljan att vi ska kunna 
verka både internationellt och nationellt 
framstår den nationella dimensionen allt 
mer som ett risktagande. Avdelningen 
framhåller att ett territoriellt luftförsvar är 
en förmåga som varje självständigt land 
måste kunna garantera sina medborgare. 
Om man väljer att inte ta ansvar för sitt 
territoriella försvar skickar det en tydligt 
negativ säkerhetspolitisk signal.

Det är i detta sammanhang som ett 
fördjupat nordiskt samarbete kan för-
bättra den nationella säkerheten. En 
förutsättning är då att samarbetet inte 
bara omfattar allmän utbildnings- och 
övningsverksamhet utan också innehåller 
operativa förberedelser.

Avd IV, Militärteknisk vetenskap ägnade sin 
årliga redovisning kring frågan Behövs 
det försvarsforskning och vad ska den i 
så fall inriktas emot.
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I redovisningen har avdelningen valt en 
bred kontext. Försvarets uppgifter, för-
svarsforskningens roll, dess styr ning m m 
har stor betydelse för om försvarsforsk-
ning behövs eller inte. Rörande den ena 
ytterligheten, om Sverige bara ska stödja 
internationella operationer är det kanske 
bäst om forskningsanslaget ges direkt 
till FN. Rörande den andra ytterligheten 
med en strikt neutralitetspolitik, behövs 
det däremot en allsidig försvarsforskning 
inom landet.

Avdelningen konstaterar att inriktningen 
av och kraven på försvaret har ändrats. 
Uppgifterna har breddats och lett till en 
internationell samverkan på flera plan, 
i Norden, inom EU och med NATO. En 
svensk solidaritetsförklaring har tillkom-
mit som på sikt måste leda till ett ökat ope-
rativt samarbete om den ska ha ett innehåll. 
En ny policy avseende materielanskaffning 
har utformats som innebär mer direktköp 
och mindre egenutveckling, vilket kommer 
att förändra vår materielförsörjning. Beho-
vet av att kunna mäta sig med en tekniskt 
avancerad motståndare i vapenduell har 
minskat. Konsten att tillverka vapensystem 
går alltmer mot att sätta samman civila 
komponenter och subsystem. Försvarets 
personalförsörjning kommer att radikalt 
förändras när värnplikten försvinner.

Med denna inriktning och förändring av 
försvaret anser avdelningen att det utan 
tvivel finns ett behov av fortsatt försvars-
forskning i Sverige. Analyser av strategis-
ka utvecklingsfrågor som säkerhetspolitik, 
operationsanalys och försvarsekonomi 

kommer att behövas. Systemteknik för 
att stödja materielanskaffningen kommer 
också att erfordras, särskilt när materiel ska 
köpas över disk eller utvecklas i samarbete 
med andra länder. Däremot blir tekniksidan 
mindre viktig förutom inom NBC-området 
och vissa nischområden där vi traditionellt 
har varit duktiga.

Avd V, Annan vetenskap av betydelse för 
totalförsvaret och Avdelning VI, Säker-
hetspolitisk vetenskap genomförde i år en 
gemensam redovisning under rubriken 
Sverige och Security Sector Reform, SSR.

Det har med tiden vuxit fram en stark insikt 
om att bistånd till utsatta länder bör inklu-
dera en reform av säkerhetssektorn. Denna 
sektor bör respektera mänskliga rättigheter 
och stå under demokratisk kontroll för att 
bidra till en fungerande demokrati med 
starka inslag av insyn och kontroll, ansvar 
och öppenhet. Dessa tankar sammanfattas 
internationellt i en doktrin och ett allt mer 
utvecklat regelverk, den så kallade SSR. 

Syftet med avdelningarnas redovisning 
var att belysa det svenska agerandet inom 
ramen för SSR uppgifter med avseende på 
styrning, effektivitet och samverkan mellan 
myndigheter nationellt och internationellt 
samt att visa på vad som kan vara möjligt 
att åstadkomma med lämpliga resurser. Det 
gjordes i form av en studie av hur SSR kan 
användas för att styra och optimera Sveri-
ges fredsbevarande och samhällsbyggande 
insatser i länder som drabbats av inbördes 
stridigheter och annan politisk oro.        

Studien, som har innefattat ett typland, 
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Moldavien, avslutas med ett antal slutsat-
ser rörande framgång med en reform av 
säkerhetssektorn. 

En viktig slutsats är att det behövs ett 
genomarbetat koncept och en omfattande 
kartläggning av behoven i mottagarlandet 
med syfte att förändra säkerhetsstrukturen. 
För att åstadkomma hållbara resultat krävs 
dessutom tålamod, långsiktighet och god 
planering. De ekonomiska och professio-
nella resurser som fordras ska fastställas i 
samarbete mellan olika givarmyndigheter. 
En varierande kader av olika typer av ex-
perter med en hållbar utbildning inriktad 
på SSR och en för varje mission lämplig 
erfarenhet är nödvändig. Rekryteringen 
och utbildningen av experter och andra 
stödpersoner måste prioriteras. Folke 
Bernadotteakademien bör få tillräckliga re-
surser för en vidgad internationellt inriktad 
utbildning inom SSR-området. Samverkan 
med andra givarländer måste ske.

Det krävs politisk realism, kulturmedve-
tenhet och fingertoppskänsla samt vilja till 
gränsöverskridande samverkan nationellt 
och internationellt hos beslutfattare i givar-
länder om SSR ska lyckas i genomföran-
det. Det krävs dessutom kunskaper i språk 
och i mottagarlandets kultur och seder.

Slutligen krävs ett samarbete med mot-
tagarländerna som leder till att de själva 
aktiverar sig i att utforma och utveckla 
demokratiska institutioner.

Ekonomi
Verksamheten har under året kostat drygt en 
miljon kronor mer än de intäkter som influtit. 

Detta underskott har dock kunnat balanseras 
genom finansiella intäkter. Det är ett förhål-
lande som existerat under några år.

Det egna kapitalet har ett marknadsvärde 
på cirka 10,5 miljoner kronor och har trots 
lågkonjunkturen haft en positiv utveckling 
utifrån den värdesäkrade basen på åtta 
miljoner kronor.

Intäkterna härrör från ett statligt bidrag, 
avkastning från det egna kaitalet, bidrag 
från Lars och Astrid Albergers stiftelse 
samt avgifter från ledamöterna. Kostnader-
na fördelar sig i huvudsak på Akademiens 
Handlingar och Tidskrift, personalkostna-
der och administration.

Lars och Astrid Albergers stiftelse har ett 
marknadsvärde på cirka 6,7 miljoner kro-
nor. Den har under året kunnat utvecklas 
positivt. Avkastningen har legat i paritet 
med föregående år, varvid Akademien har 
kunnat stödjas med 377 000 kronor. Dessa 
medel har utnyttjats för belöningar, forsk-
ning samt för Akademiens Handlingar 
och Tidskrift.

Högtidsdagen
Högtidsdagen genomfördes den 9 novem-
ber med en sammankomst i Börshuset 
under traditionsenliga former och i närvaro 
av Hans Majestät Konungen, försvarsmi-
nistern och överbefälhavaren.

En nyhet för året var att årets kallade och 
nyinvalda ledamöter fick göra sitt inträde 
vid detta tillfälle. De som mottog diplom ur 
styresmannens hand var kallade ledamoten 
Jean Dufourcq, Frankrike samt ledamöterna 
Anders Palmgren, Judith Melin, Magnus 
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Liljegren, Gunnar Holmgren, Claes Isoz, 
Magnus Ekengren, Helen Jarlsvik, Tho-
mas Roth, Björn von Sydow och Niklas 
Granholm.

Akademiens belöningar utdelades och 
välförtjänta medarbetare avtackades för 
framstående insatser inom Akademiens 
verksamhetsområde.

Den efterföljande middagen intogs på 
Karlbergs slott.

Inför 2010
Årets höstsymposium utgjorde starten för 
Akademiens tema 2010. Rubriken för det 
nya temat är Utveckling av en nationell 
strategi i Norden och närområdet. Det ska 

ses som en vidareutveckling och fördjup-
ning av småstatsprojektet.

I nästa års tema kan fångas in såväl 
inriktningar i årets försvarsproposition 
som i den så kallade Stoltenbergrapporten. 
Vidare ska en särskild belysning kunna 
ske av problem som kan uppkomma i de 
baltiska staterna liksom eventuella kompli-
kationer mot bakgrund av projektet Nord 
Stream. Dessutom har under året flera 
politiska initiativ tillkommit som kan kräva 
en belysning, bland annat förslaget om en 
gemensam sjöövervakning i Östersjön. 
Även det så kallade Stockholmsprogram-
met som antogs under slutet av det svenska 
EU-ordförandeskapet berör regionen.

Invalda ledamöter fr v Gunnar Holmgren, Magnus Liljegren, Judith Melin, Anders Palmgren, 
Jean Dufourcq. Foto: Cecilia Österberg
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Avslutningsvis ska lyftas fram den ut-
vecklingsprocess som Akademien genom-
fört på stor bredd och stort djup och som 
slutredovisats i år.

Beslut har fattats om att genomföra ett 
antal åtgärder som ska förtydliga den roll 
som Akademien har i den utveckling som 
pågår, både i vårt land och i världen runt 
omkring oss. Dessa åtgärder spänner över 
hela Akademiens verksamhetsbredd och 
ställer nya och utvecklade krav på såväl 
Akademiens presidium, dess avdelningar 
och inte minst dess ledamöter.

Genom att utveckla och betona de kom     -
petenser som Akademiens ledamöter 
besitter, samt också öka förmågan till att 
utnyttja dessa tvärvetenskapligt, ska Aka-
demien bli ett tydligare stöd för samhäl-
lets utveckling avseende säkerhetspolitik 
och krishanteringsförmåga i dess vidaste 
bemärkelse. Detta förutsätter dock att leda-
möterna i än större utsträckning tar till sig, 
och verkar efter Akademiens valspråk. 

Fäderneslandets försvar – Mod och 
kunskaper

Invalda fr v Niklas Granholm, Björn von Sydow, Thomas Roth, Helen Jarlsvik och Magnus Eken-
gren. Foto: Cecilia Österberg
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Belöningar och avtackningar 2009 

Följande personer har belönats vid Kungl 
Krigsvetenskapsakademiens högtidsdag. 

Kommendör Lars Wedin för sitt framstå-
ende författarskap avseende strategisk 
litteratur.

Lars Wedin har som ende svensk officer 
författat tre böcker inom ämnesområdet 
strategi. Den första boken Reflektioner 
över ämnet strategi utkom 2002, följt av 
Marianne och Athena. Franskt militärt 
tänkande från 1700-talet till i dag som 
utgavs 2007 samt Från politiskt projekt till 
militär handling – en introduktion till Mili-
tärstrategin som utkom tidigt 2009. Hans 
omfattande studier har uppmärksammats 
internationellt och lett till en anställning 
som gästforskare vid Centre d`Études et de 
Recherche de l`École militaire i Paris.

Lars Wedin har belönats med akademiens 
belöningsmedalj i guld samt 40 000 kronor 
ur Lars och Astrid Albergers stiftelse för 
stödjandet av Sveriges försvar.

Major Torbjörn Engelkes för ett exceptio-
nellt gott ledarskap vid B-Coy/KS 17, såväl 
i samband med uppsättning av förbandet 
som vid tjänstgöring i Kosovo 2008.  

Torbjörn Engelkes har kunnat rekrytera ett 
stort antal soldater och officerare (~85 %) 
från det egna grundutbildningskompaniet 
och därigenom tidigt kunnat forma ett 
insatskompani som levererat efterfrågad 

effekt i insatsområdet i Kosovo. Han har 
lyckats med detta genom sitt ledarskap som 
bygger på motivation och engagement. 
Han har sålunda skapat ett nytt utbild-
ningskoncept, byggt på principen ”Från 
grundutbildningsförband till insatsförband 
i ett steg”. 

Torbjörn Engelkes och hans kollegor vid 
Livgardet har visat att ett insatsförband 
som tidigt inriktas mot ett specifikt insats-
område kan byggas på soldater rekryterade 
direkt efter genomförd grundutbildning. 

Torbjörn Engelkes har belönats med 
Akademiens belöningsmedalj i silver samt 
30 000 kronor ur Lars och Astrid Albergers 
stiftelse för stödjandet av Sveriges försvar.

Löjtnant Mats Lundkvist för sina insatser 
inom finkaliberområdet och för hans 
olika utvecklingsförslag.

Mats Lundkvist har under många år uppar-
betat en specialkompetens främst inriktad 
mot området finkalibervapen i vid mening. 
Han har utanför sin ordinarie verksamhet 
som yrkesofficer vidareutvecklat olika ma-
terielobjekt som medfört ett antal mervärden 
för Försvarsmakten och andra myndigheter. 
Många av hans vidareutvecklade materi-
elobjekt kan betecknas som nyskapande. 
Detta gäller särskilt den kravallkarbin som 
förbättrar förmågan inom ett av Försvars-
makten prioriterat område.

Mats Lundkvist har belönats med Akade-
miens belöningsmedalj i silver och 30 000 
kronor ur Lars och Astrid Albergers stiftelse 
för stödjandet av Sveriges försvar.
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T h Löjtnant Mats Lundkvist erhåller sin be-
löning från styresmannen professor Bo Huldt.  
Foto: Björn Westerdahl, Livgardet. 

Nedan Hans majestät Konungen belönar 
kommendören och ledamoten Lars Wedin 
och major Torbjörn Engelkes. 
Foto: Cecilia Österberg
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För framstående insatser inom Akade-
miens verksamhetsområde avtackades 
följande personer under högtidsdagen.

Överste 1. gr Kim Åkerman har i oktober 
lämnat befattningen som Akademiens 
sekreterare efter fem års tjänstgöring. 
Innan dess verkade han som ordförande 
i avdelningen för Lantkrigsvetenskap 
under åren 2001 till 2007.

Generaldirektör Henrik Landerholm 
har i oktober lämnat befattningen som 
ordförande i avdelningen för Säkerhets-

politisk vetenskap efter att ha verkat i 
befattningen sedan 2004.

Filosofie magister Bo Grawe har varit 
verksam som recensent och översättare 
för Akademiens Handlingar och Tidskrift 
under åren 1975 till 2007.

Samtliga dessa har tilldelats Kungl Krigs-
vetenskapsakademiens minnesmedalj i 
guld.

Författaren är generalmajor och nytill-
trädd sekreterare i KKrVA.

Avtackade, fr v Kim Åkerman, Henrik Landerholm och Bo Grawe. Foto: Cecilia Österberg


