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De spelade huvudrollerna under en dramatisk period i Sveriges historia. 
Kalla krigets svenska försvarsmakt var stor – den största organisation 
som någonsin har funnits i Sverige. Miljoner svenskar utbildades för 
krigsuppgifter och fullt mobiliserad skulle försvarsmakten ha uppgått till 
runt 800 000 soldater.

Vad betydde de ledande svenska militärernas personliga insatser för det 
svenska försvaret under kalla kriget? Vilka var deras drivkrafter? Var 
hade de ett avgörande inflytande?

Militära ledare under kalla kriget följer karriärerna och analyserar 
nätverk och kontakter. Inom den militära eliten var det många 
som stödde varandra och sedan avlöste varandra, medan andra 
konkurrerade. 

Fyra av bokens huvudrollsinnehavare ledde verkligen förband i strid, 
utanför Sveriges gränser, men de flesta hade hela sin karriär i den 
organisation som utförde sin uppgift i fredstid.

Den svenska militära ledningen ställdes 
under kalla kriget återkommande inför 
dramatiska uppgifter och komplicerade 
beslut. Hos vem låg egentligen det militära 
ansvaret när den sovjetiska U-137 gick 
på grund i Karlskrona skärgård? Var det 
hos militärbefälhavaren i Kristianstad, 
örlogsbaschefen i Karlskrona, försvars-
stabschefen i Stockholm eller rent av hos 
överbefälhavaren Lennart Ljung? Den 
kraftfullaste svenska åtgärden var att 
förbereda skarpladdade Viggen plan för att 
hindra en eventuell sovjetisk fritagning. 

Bokens redaktörer

Bertil Wennerholm, pensionerad 
överste i Flygingenjörkåren, har arbetat    i 
Ericssonkoncernen, vid Försvarets materiel-
verk, försvars staben och högkvarteret. Han 
har forskat kring den karolinska tidens 
krigs historia samt flygvapnets historia, 
vilket han redovisat i böckerna Emporterade 
troféer (2000) och Fjärde flygvapnet 
i världen? (2006). Han är ledamot av 
Kungl.  Krigsvetenskapsakademien, ingår i 
ledningen för forskningsprojektet Försvaret 
och det kalla kriget (FoKK) och är vice 
ordförande i Karolinska förbundet.

Kent Zetterberg, professor emeritus vid 
Försvarshögskolan, är ledamot av Kungl. 
Krigsvetenskapsakademien och Kungl. 
Örlogsmannasällskapet. Han leder sedan 
2002 forskningsprojektet Försvaret och det 
kalla kriget (FoKK). Han har främst forskat 
om svensk säkerhetspolitik, strategi och 
militär historia med tonvikt på 1900-talet, 
bland annat i boken Konsten att överleva 
(FHS 2007), som tar upp dessa tre teman 
under 200 år.

Porträtten på bokomslagets baksida 
visar Hans von Hofsten, Jonas Wærn, Nils 
Swedlund, Stig Synnergren, Björn Bjuggren 
och Per Rudberg.
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När Koreakriget bröt ut 1950 tvingades det krigs-
trötta USA återigen till en kraftfull militär upp-
rustning, hädanefter i ständig tävlan med Sovjet-
unionen. Konflikten mellan supermakterna präglade 
även mindre staters politiska möjligheter. Fotot är 

från den första anfallsvågen vid den amerikanska 
land stigningen vid Inchon den 15 september 1950, 
den största militära operationen sedan andra världs-
kriget. 

När Koreakriget bröt ut 1950 tvingades det krigs-
trötta USA återigen till en kraftful l  militär upp-
rustning, hädanefter i ständig tävlan med Sovjet-
unionen. Konflikten mellan supermakterna präglade
även mindre staters politiska möjligheter. Fotot är

från den första anfallsvågen vid den amerikanska
landstigningen vid Inchon den 15 september 1950,
den största militära operationen sedan andra världs-
kriget.
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Historieskrivningen om det kalla kriget har i all-
mänhet rört konkreta frågeställningar om säker-
hetspolitiken i stort samt militära frågor av ope-
rativ, taktisk och teknisk art. Källmaterialet har 
varit konkret i form av skriftligt material men 
också bestått av minnesbilder som tillvara tagits 
genom intervjuer, seminarier och andra möten. 
Bakom alla överväganden och ställningstagan-
den kring försvarets utformning låg emeller-
tid personliga insatser på många nivåer. Inom 
forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget 
(FoKK) har vi funnit att också en mer person-
centrerad historieskrivning är på sin plats. En 
sådan presenteras i föreliggande antologi med 
minibiogra!er av ett urval o"cerare som verkade 
under perioden och på olika sätt präglade den. 
De porträtterade tillhörde den militära eliten i 
Sverige under det kalla kriget.

År 1996 utkom boken Svenska o!cerspro"-
ler under 1900-talet med Gunnar Artéus som 
redaktör. I denna uppföljare, Militära ledare 
under kalla kriget, har Kent Zetterberg, projektets 
forsk ningsledare, och Bertil Wennerholm stått 
för redaktörskapet med stöd av Olof Santesson, 
som särskilt granskat bidragen. 

Liksom förra gången porträtteras ett antal 
militära ledare. Artiklarna är skrivna av en rad 
olika författare, alla med sina temperament och 
sina perspektiv. Syftet med uppsatserna har varit 
att ge en karakteristik av de avporträtterade o"-
cerarna. Urvalet har skett utifrån de inte helt 

glasklara kriterierna att vederbörande skall ha 
haft en framgångsrik karriär och/eller ha stuckit 
ut som en färgstark personlig pro!l. De skall 
dessutom ha gjort en särskilt intressant insats 
eller uppvisat en särskilt tänkvärd mänsklig sida. 
En bie#ekt av samlingen av biogra!er är att den 
också ger en bild av den tid i vilken personerna 
verkade. 

Författarna har haft frihet att göra tolkningar, 
värdera, vinkla och karakterisera. I de gemen-
samma anvisningarna för artiklarna ingick dock 
önskemålet att varje författare skulle försöka 
besvara följande tre frågor: Varför gick veder-
börande så långt i karriären och, i förekom-
mande fall, varför gick han inte längre? Vad 
betydde han för försvarets utveckling? Vad var 
han för slags människa?

Karriärer och nätverk speglas tydligt i artik-
larna i denna antologi. Många av de porträt- 
terade konkurrerade med varandra om olika 
poster, de avlöste varandra och de stödde eller 
motverkade varandra i ett intrikat mönster. Ett 
intressant resultat av att samla biogra!er på 
detta sätt är att successions- och befordrings-
frågor samt personkon$ikter och vänskapsband 
blir belysta i olika perspektiv. De $esta är delvis 
kända sedan tidigare, men de får här ytterligare 
belysning. De kanske skarpaste kommentarerna 
rör Nils Skölds agerande i anslutning till 1965 
års försvarsutredning. Det lyfts fram utifrån två 
perspektiv: från hans eget i Erik-Johan Hjelms 
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artikel och från kritikernas i Herman Fältströms 
text om Per Rudberg.

Den tidigare boken kom ut för närmare tjugo 
år sedan och !nns i dag endast tillgänglig på 
antikvariat. Vi har bedömt att den nya utgåvan 
skulle vara inkomplett om inte några ”pro!ler” 
med särskilt stor betydelse för utvecklingen 
under det kalla kriget togs med även här, trots 
att de porträtterats tidigare. Ett antal tidigare 
artiklar ingår därför också i denna bok. De har 
fått endast en mildare redaktionell bearbetning 
för att göra den nya antologin så enhetlig som 
möjligt. 

Den högsta posten, den som överbefälhavare, 
ÖB, var naturligtvis den mest eftertraktade och 
spelet kring ÖB-utnämningarna hade inslag av 
såväl politiska som militära bevekelsegrunder. 
Det militära urvals- och befordringssystemet 
under det kalla kriget kan något förenklat sägas 
ha varit inriktat på att vart sjätte år producera 
en o"cer med bred erfarenhet från olika befatt-
ningar inom försvaret – på lokal, regional och 
central nivå – samt i allmänhet även från för-
svarsdepartementet som kunde lanseras som 
ÖB-kandidat. I den här boken ingår artiklar om 
överbefälhavarna Helge Jung, Nils Swedlund, 
Torsten Rapp, Stig Synnergren och Lennart 
Ljung. Många av dem som konkurrerade om 
posten som ÖB !nns också belysta i sina roller 
som försvarsstabschefer, försvarsgrenschefer och 
militärbefälhavare.

Ledningsfrågorna som sammanhängde med 
den nya operativa ledningsstrukturen som inför-
des 1966 ventileras i #era artiklar, då detta är 
frågor som var centrala för många av de porträtte-
rade höga o"cerarna. Synen på FN-tjänstens 
meriter skilde sig under den här aktuella tiden 
väsentligt från den i dag, vilket särskilt framgår i 
porträttet av Jonas Wærn. 

På #era ställen i artiklarna används uttrycket 
”de blå” försvarsgrenarna, vilket syftar på mari-
nen och #ygvapnet, i allmänhet med en biton 

av distansering från armén. Det kan vara värt att 
påpeka att när #ygvapnet som nyskapad försvars-
gren skulle välja uniformsfärg valdes medvetet 
mörkblått. Ett av motiven var att man ville visa 
samhörigheten med de äldre försvarsgrenarna. 
Dessa hade då, i slutet av 1920-talet, mörk-
blått som dominerande färg på uniformerna, 
för arméns del på förbandens uniformer modell 
äldre.

Gemensamt för de militära ledare som be- 
skrivs i boken är att de alla präglades av ett starkt 
engagemang för det yrke de valt och att de, var 
och en på sitt sätt, gjorde avtryck i det svenska 
försvarets utveckling under det kalla kriget. O"-
cersyrket har tidigare betraktats som ett ”kall”, 
men den synen tonas i dagens samhälle ofta 
ned. För de här beskrivna militära ledarna fram-
står det emellertid tydligt att de med sitt sam-
arbete, sin konkurrens och diverse idiosynkrasier 
måste ha haft en inre övertygelse eller kallelse 
att utöva sina ämbeten på det sätt de gjorde. 
Inom näringslivet betonas ofta vikten av höga 
ersättningar för att få rätt person till rätt befatt-
ning och sedan ge vederbörande förmåner som 
ytterligare motiverar dem i deras roll. Dåtidens 
höga o"cerare hade inga dåliga löner, men de 
låg långt under vad motsvarande poster inom 
näringslivet skulle ha gett. Den inre övertygelsen 
torde ha varit en nog så god motivationsfaktor 
för de här porträtterade personerna.

Några av de militära ledare som beskrivs i 
boken har ställts inför den yttersta utmaningen 
i sitt valda yrke, nämligen att leda sitt förband i 
strid. Dessa är Carl August Ehrensvärd, Björn 
Bjuggren, Jonas Wærn och Sven Lampell. Allt 
tyder på att de utförde sina uppdrag väl, men 
hur de andra skulle ha skött sina uppgifter 
under sådana förhållandena vet vi inte. Alla hade 
emeller tid vaskats fram i samma urvalsmaskineri 
under sin karriär och vi kan bara hoppas att detta 
även för dem som nu inte kom att utsättas för 
detta prov hade trä$at rätt.
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ha varit inriktat på att vart sjätte år producera
en officer med bred erfarenhet från olika befatt-
ningar inom försvaret — på lokal, regional och
central nivå — samt i allmänhet även från för-
svarsdepartementet som kunde lanseras som
ÖB-kandidat. I den här boken ingår artiklar om
överbefälhavarna Helge Jung, Nils Swedlund,
Torsten Rapp, Stig Synnergren och Lennart
Ljung. Många av dem som konkurrerade om
posten som ÖB finns också belysta i sina roller
som försvarsstabschefer, försvarsgrenschefer och
militärbefälhavare.

Ledningsfrågorna som sammanhängde med
den nya operativa ledningsstrukturen som inför-
des 1966 ventileras i flera artiklar, då detta är
frågor som var centrala för många av de porträtte-
rade höga officerarna. Synen på FN-tjänstens
meriter skilde sig under den här aktuella tiden
väsentligt från den i dag, vilket särskilt framgår i
porträttet av Jonas Wxrn.

På flera ställen i artiklarna används uttrycket
"de blå" försvarsgrenarna, vilket syftar på mari-
nen och flygvapnet, i allmänhet med en biton
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av distansering från armen. Det kan vara värt att
påpeka att när flygvapnet som nyskapad försvars-
gren skulle välja uniformsfärg valdes medvetet
mörkblått. Ett av motiven var att man ville visa
samhörigheten med de äldre försvarsgrenarna.
Dessa hade då, i slutet av 1920-talet, mörk-
blått som dominerande färg på uniformerna,
för armens del på förbandens uniformer modell
äldre.

Gemensamt för de militära ledare som be-
skrivs i boken är att de alla präglades av ett starkt
engagemang för det yrke de valt och att de, var
och en på sitt sätt, gjorde avtryck i det svenska
försvarets utveckling under det kalla kriget. Offi-
cersyrket har tidigare betraktats som ett "kall",
men den synen tonas i  dagens samhälle ofta
ned. För de här beskrivna militära ledarna fram-
står det emellertid tydligt att de med sitt sam-
arbete, sin konkurrens och diverse idiosynkrasier
måste ha haft en inre övertygelse eller kallelse
att utöva sina ämbeten på det sätt de gjorde.
Inom näringslivet betonas ofta vikten av höga
ersättningar för att få rätt person till rätt befatt-
ning och sedan ge vederbörande förmåner som
ytterligare motiverar dem i deras roll. Dåtidens
höga officerare hade inga dåliga löner, men de
låg långt under vad motsvarande poster inom
näringslivet skulle ha gett. Den inre övertygelsen
torde ha varit en nog så god motivationsfaktor
för de här porträtterade personerna.

Några av de militära ledare som beskrivs i
boken har ställts inför den yttersta utmaningen
i sitt valda yrke, nämligen att leda sitt förband i
strid. Dessa är Carl August Ehrensvärd, Björn
Bjuggren, Jonas Wxrn och Sven Lampell. Allt
tyder på att de utförde sina uppdrag väl, men
hur de andra skulle ha skött sina uppgifter
under sådana förhållandena vet vi inte. Alla hade
emellertid vaskats fram i samma urvalsmaskineri
under sin karriär och vi kan bara hoppas att detta
även för dem som nu inte kom att utsättas för
detta prov hade träffat rätt.
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Till författarna framför vi ett varmt tack för 
deras arbete och tålmodiga väntan på att verket 
äntligen skulle bli färdigt. Många personer har 
hjälpt oss att ta fram bokens bilder och vi har även 
fått hjälp med identi!ering av de avport rätterade 
personerna. Vi vill särskilt tacka Per Clason och 
Bertil Olofsson vid Krigsarkivet, Lennart Berns 
och Michael Sanz vid Svensk Flyghistorisk Före-
ning, Robert Ekstrand vid Sjöhistoriska museet, 
Karl-Olof Fransson i FN-veteranerna, Hans 
Ivansson och Louise Stagling vid Försvarets mate-
rielverk, So!a Svalmark vid Flygvapen museum 

och Jan Dahlström vid Riksarkivet samt Lennart 
Andersson, Gustaf von Hofsten, Isabella Lehan-
der, Jarl Lundgren, Lars Nordmark, Sven-Olof 
Olson samt Jan och Sven Rudberg. Slutligen vill 
vi tacka "omas Magnusson (förläggare), Britta 
Johansson (förlagsredaktör) och Lars André 
(formgivare) på Medströms Bokförlag, vilka givit 
boken den förnämliga utformning den har fått.

Stockholm i december 2014 

Bertil Wennerholm och Kent Zetterberg 
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deras arbete och tålmodiga väntan på att verket
äntligen skulle bli färdigt. Många personer har
hjälpt oss att ta fram bokens bilder och vi har även
fått hjälp med identifiering av de avporträtterade
personerna. Vi vill särskilt tacka Per Clason och
Bertil Olofsson vid Krigsarkivet, Lennart Berns
och Michael Sanz vid Svensk Flyghistorisk Före-
ning, Robert Ekstrand vid Sjöhistoriska museet,
Karl-Olof Fransson i  FN-veteranerna, Hans
Ivansson och Louise Stagling vid Försvarets mate-
rielverk, Sofia Svalmark vid Flygvapenmuseum

och Jan Dahlström vid Riksarkivet samt Lennart
Andersson, Gustaf von Hofsten, Isabella Lehan-
der, Jarl Lundgren, Lars Nordmark, Sven-Olof
Olson samt Jan och Sven Rudberg. Slutligen vill
vi tacka Thomas Magnusson (förläggare), Britta
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Symbolen för militär ledning på många håll i 
Sverige under kalla kriget: kanslibyggnaden på ett 
regemente, liksom så många andra uppförd i början 
av 1900-talet i representativ nybarock. Översten på 

regementet tillhörde även stadens notabiliteter. 
Miljoner värnpliktiga kom genom åren i kontakt med 
det militära Sverige. Många kom att välja officers-
yrket som bana. 
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regemente, liksom så många andra uppförd i början
av 1900-talet i representativ nybarock. Översten på
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Vilken betydelse spelar personligheten inom för-
svaret? Vilka system tillämpas för högre utbild-
ning och chefsurval? Och vad kan uppfattas som 
typiskt för det svenska systemet?

Det fanns en tid, efter 1968, då det ansågs 
förlegat att tillerkänna enskilda individer någon 
större betydelse för utvecklingen. Historien var 
”folkets historia och inte dess kungars”. Det är 
klart att det är ett växelspel och att en individ 
inte kan uträtta mer än hans omgivning tillåter. 
Å andra sidan kan individen påverka omgiv-
ningens attityder och värderingar. Vi kunde alla 
notera att järnridån föll därför att en ny genera-
tion vandrade ut på gatorna i DDR och Central-
europa i övrigt för att kräva frihet, men att det 
skedde utan militärt ingripande har vi Gorbatjov 
att tacka för.

En bok av denna typ är särskilt värdefull i de 
fall memoarer eller dagböcker saknas. Det !nns 
människor kvar som upplevt dessa personer i 
tjänst och på fritid, varför beskrivningarna bygger 
både på skriftliga och muntliga källor. Boken 
kan bland annat användas som uppslagsverk 

Förutsättningar för 
officerskarriären

för militärhistoriker som söker efter ursprungs-
källor. Förutom detta seriösa ändamål kan den 
fylla en mindre och mer roande, men dock inte 
oväsentlig funktion. Jag tänker på det värde en 
nyutnämnd högre chef kan ha av studier av hur 
tidigare kamrater agerat i liknande situationer. 
Man är nog så ensam som nyutnämnd chef och 
det !nns inte vanliga läroböcker om allt.

I mina yngre dagar i generalstabskåren frå-
gade jag mig om det inte fanns en risk för att 
de blivande cheferna skulle väljas ut med alltför 
enhetliga egenskaper eller med andra ord vara 
alltför lika personligheter. Det resulterade bland 
annat i att jag ofta försvarade aspiranter som kri-
tiserades för något avvikande drag i sin person-
lighet och jag tror mig i ett par fall ha bidragit 
till ett lyckligt utfall av beslutet.

När jag blev äldre och själv dagligdags arbe-
tade med cheferna i försvaret kunde jag konsta-
tera att farhågorna var överdrivna. De uppvisade 
fortfarande en rik "ora av olika personligheter. 
Det förhåller sig nog så, att vi i vår ungdom har 
en tendens att uppträda och i tal uttrycka det 

Bengt GustafssonBengt Gustafsson
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som förväntas av oss, medan vi som äldre låter 
vår personlighet slå igenom i tanke och handling 
och då särskilt i en chefsposition, där vi känner 
oss uppmuntrade till att använda i varje fall de 
positiva sidorna av vår personlighet. Försvarets 
utveckling är sålunda i väldigt stor utsträckning 
också ett resultat av dess chefers personligheter, 
deras förmåga att påverka både politiker och 
organisationen.

Det är väl också få organisationer i vilka det 
personliga föredömet kan få så stort genomslag 
i attityder och uppträdande. Det har vi alla sett 
när vi besöker ett förband med en karismatisk 
och dominant chef. Såväl o!cerare som soldater 
härmar sin chef. Föredömet får stort genomslag, 
på gott och ont. Ett exempel på gott upplevde 
jag väldigt starkt när jag besökte den första 
svenska bataljonen i Bosnien under sin batal-
jonschef, översten Ulf Henricsson.

En annan fråga är om vi fått rätt chefer, det 
vill säga har vi haft förmåga att attrahera den typ 
av människor som har egenskaper lämpade för 
chefskap i högre militära befattningar och har vi 
haft lämpliga utbildnings- och urvalssystem för 
de blivande högsta cheferna?

En första re"ektion är att frågan kan vara svår 
att svara på, då den inte testats i större utsträck-
ning i ett krig, som är den situation systemet 
varit till för. Det hindrar inte att ett antal indivi-
der genom åren frivilligt deltagit i krig, exempel-
vis i Finland, eller i psykologiskt svåra situatio-
ner, som i FN-tjänst, och att detta inte motsäger 
att det #nns en korrelation mellan att vara en 
god chef i krig respektive i fred.

Utan att disponera något vetenskapligt under-
lag, kan det väl förmodas att kvaliteten i rekryte-
ringen varierat över åren. Den bör bland annat 
ha varit bättre i tider när landet varit utsatt för 
säkerhetspolitiska påfrestningar. Jag gör då det 
antagandet att "er personer, och då också bland 
de mest begåvade, i en sådan situation känt sig 
kallade att göra en insats. I varje fall har jag upp-

levt att de som var aktiva under de så kallade 
beredskapsåren till min egen generation lyckades 
förmedla – på ett helt annat sätt än vi senare 
kunde – en känsla av att vi hade ett alldeles spe-
ciellt yrke, för att inte säga ett kall.

Man får inte heller glömma bort, att de bli-
vande cheferna rekryterades ur ett begränsat 
urval. Så sent som på 1950-talet var det totala 
antalet studenter per år 2 000–3 000, varför 
rek ryteringen skedde ur ett urval där de "esta 
tidigt hade visat upp teoretisk begåvning. Mot 
denna bakgrund är det naturligt att många av 
de personer vi möter är av adlig börd. De hade 
de rätta kontakterna, #ck beställningar i livgar-
dena och stod nära den tidens ”överbefälhavare”, 
Hans Majestät Konungen, som bekräftade chefs-
urvalen.

Under andra världskrigets upprustning till-
kom Försvarets läroverk, vilket innebar att rekry-
teringen breddades med vad man kan kalla en 
begåvningsreserv, som under sin första tjänst-
göring hade visat upp teoretisk begåvning men 
också fallenhet för trupputbildning och trupp-
föring. Det är därför inte så märkligt att de "esta 
överstar och generaler runt 1980 utgjordes av 
o!cerare som avlagt studentexamen på Försva-
rets läroverk.

Under hela tiden har den fortsatta utveck-
lingen genomförts i form av varvad utbildning, 
det vill säga successiva skolsteg och stabstjänst-
göringar har varvats med trupptjänst. Detta är i 
och för sig en normal princip i de "esta länder 
och har den fördelen att kunskaperna och verk-
lighetsförankringen befästs av den praktiska 
trupptjänsten, samtidigt som intresset att lära 
sig mer i nästa skolsteg stimulerats. Prövning 
har kontinuerligt skett mot det viktigaste krite-
riet för befordran: lämpligheten att föra befäl på 
nästa nivå.

Fram till 1940-talet har den svenska taktiken 
och utbildningen i stor utsträckning stimule-
rats av tyska förebilder. Det gäller bland annat 
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kom Försvarets läroverk, vilket innebar att rekry-
teringen breddades med vad man kan kalla en
begåvningsreserv, som under sin första tjänst-
göring hade visat upp teoretisk begåvning men
också fallenhet för trupputbildning och trupp-
felting. Det är därför inte så märkligt att de flesta
överstar och generaler runt 1980 utgjordes av
officerare som avlagt studentexamen på Försva-
rets läroverk.

Under hela tiden har den fortsatta utveck-
lingen genomförts i form av varvad utbildning,
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företeelser som uppdragstaktik, krigshögskola 
för chefsutveckling och chefsurval samt general-
stabskåren. Därutöver vill jag särskilt nämna de 
muntliga fältövningarna, som !ck stor betydelse 
i den svenska o"cersutbildningen.

Det !nns nog alltid ett drag av slump vad 
gäller chefsurval i alla organisationer. Det kan 
vara en slump vilka chefer eller vilka arbetsupp-
gifter jag får och det kan betyda en hel del. En 
förbandschef som har förmåga att hela tiden 
ställa den unge subalternen inför ökade svårig-
heter betyder mycket för utvecklingen, liksom 
om man efter hand i stabsarbete får arbetsupp-
gifter som breddar kunskaper och erfarenheter. 
Till detta får läggas vilka personliga relationer jag 
råkat få med dem som är initiativtagare till res-
pektive bestämmande för en befordran. Ibland 
talar vi om personkemi, det vill säga det förhål-
landet att chefer kan ha en tendens att gynna 
dem som de trivs med på bekostnad av dem som 
egentligen sammantaget passar bättre för en viss 
uppgift.

Det senare kan förebyggas genom att man har 
system för successiv uppföljning av #era olika 
personer respektive en formaliserad organisa-
tion för urval. Sådana system växte efter hand 
fram med årlig betygssättning och befordrings-
beredningar till och med överste/kommendör. 
I början av 1990-talet infördes ett liknande, om 
än inte formaliserat, system för befordran till 
generalmajor/konteramiral.

De personer vi här ägnar vårt intresse har 
varit föremål för urval på ett annat, men i prak-

tiken kanske inte så annorlunda sätt, nämligen 
genom samtal mellan ett antal chefer. Hur som 
helst !nns det fortfarande ett drag av slump över 
om en överste/kommendör också skall befordras 
till general/amiral, och detta därför att antalet 
befattningar är så få.

Det gäller helt enkelt att vara ”i position” 
när det uppkommer en vakans. Med att vara ”i 
position” menar jag många saker, som att vara 
”spelbar” just då, ha gjort rätt saker, vara känd 
av dem som har möjlighet att plädera för kandi-
dater, inte ha uppmärksammats för något alltför 
negativt i regeringskansliet. I mitt eget fall kan 
jag nämna att det förhållandet att jag i början 
av 1970-talet tjänstgjorde vid civilförsvarsstyrel-
sen var den avgörande faktor till att jag inte till-
bringade 1980-talet som ansvarig för studier och 
planering (C Sekt 1) i arméstaben, utan 1982 
hamnade i försvarsdepartementet. Därefter gav 
det ena det andra.

När man ser vad bokens huvudpersoner har 
uträttat kan man inte annat än få ett intryck av 
att försvaret under och efter andra världskriget 
lyckades rekrytera begåvade människor och 
utnyttjade de förutsättningar man hade till att 
välja och utveckla chefer som i de #esta fall väl 
svarade upp mot de krav som ställdes i svåra 
situationer. Det viktigaste för varje försvarsmakt, 
som för alla organisationer, är därför att ha för-
måga att attrahera begåvade människor och ha 
genomtänkta system för att utveckla de bästa för 
sina högsta chefsbefattningar.
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om man efter hand i stabsarbete får arbetsupp-
gifter som breddar kunskaper och erfarenheter.
Till detta får läggas vilka personliga relationer jag
råkat få med dem som är initiativtagare till res-
pektive bestämmande för en befordran. Ibland
talar vi om personkemi, det vill säga det förhål-
landet att chefer kan ha en tendens att gynna
dem som de trivs med på bekostnad av dem som
egentligen sammantaget passar bättre för en viss
uppgift.

Det senare kan förebyggas genom att man har
system för successiv uppföljning av flera olika
personer respektive en formaliserad organisa-
tion för urval. Sådana system växte efter hand
fram med årlig betygssättning och befordrings-
beredningar till och med överste/kommendör.
I början av 1990-talet infördes ett liknande, om
än inte formaliserat, system för befordran till
generalmajor/konteramiral.

De personer vi här ägnar vårt intresse har
varit föremål för urval på ett annat, men i prak-

tiken kanske inte så annorlunda sätt, nämligen
genom samtal mellan ett antal chefer. Hur som
helst finns det fortfarande ett drag av slump över
om en överste/kommendör också skall befordras
till general/amiral, och detta därför att antalet
befattningar är så få.

Det gäller helt enkelt att vara "i position"
när det uppkommer en vakans. Med att vara "i
position" menar jag många saker, som att vara
"spelbar" just då, ha gjort rätt saker, vara känd
av dem som har möjlighet att plädera för kandi-
dater, inte ha uppmärksammats för något alltför
negativt i regeringskansliet. I mitt eget fall kan
jag nämna att det förhållandet att jag i början
av 1970-talet tjänstgjorde vid civilförsvarsstyrel-
sen var den avgörande faktor till att jag inte till-
bringade 1980-talet som ansvarig för studier och
planering (C Sekt 1) i armsstaben, utan 1982
hamnade i försvarsdepartementet. Därefter gav
det ena det andra.

När man ser vad bokens huvudpersoner har
uträttat kan man inte annat än få ett intryck av
att försvaret under och efter andra världskriget
lyckades rekrytera begåvade människor och
utnyttjade de förutsättningar man hade till att
välja och utveckla chefer som i de flesta fall väl
svarade upp mot de krav som ställdes i svåra
situationer. Det viktigaste för varje försvarsmakt,
som för alla organisationer, är därför att ha för-
måga att attrahera begåvade människor och ha
genomtänkta system för att utveckla de bästa för
sina högsta chefsbefattningar.
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anknytning i form av Svensk Flyghistorisk Förening och 
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Helge Jung med en byst av krigarkungen 
Gustav II Adolf. Kontrasten mellan den moderne 
militär befälhavaren, med stort produktions ansvar 
(budget, personal, materiel), och stormaktstidens 
fältherrar var tydlig. Efter förlusten av Norge 1905 
hade Sverige alltmer blivit en småstat i norr. Jung var 
en skicklig  planerare och kunde det försvarspolitiska 
spelet utan och innan, vilket gav resultat. 
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Helge Jung var en man som städse låg rätt i 
tiden – och kunde utnyttja detta till sin fördel. 
Hans militära karriär var märklig och sökte sig 
även fram de parlamentariska vägarna, vilket 
var tidens nya tecken i det demokratiska Sve-
rige efter det första världskriget. Genom att 
delvis ta avstånd från två gamla käpphästar hos 
militärledningen, synen på det klassiska krigs-
fallet Ryssland och satsningen på den politiska 
högern som murbräcka i försvarsfrågan, kom 
Jung och kretsen kring honom att ge krigs-
makten nya möjlig heter till politiskt in!ytande 
i 1930-talets Sverige. Det var en viktig policy- 
och attitydförändring, som skapade god grund 
för enigheten och uppslutningen kring försva-
ret i Beredskaps sverige 1939–45. Denna med-
lande insats i försvarsfrågan i debatt och politik 
bidrog även till att Jung själv kom att inneha 
ÖB-posten åren 1944–51.

Jungs främsta insatser låg på de opinionsmäs-
siga och organisatoriska planen, där han under 
årtionden gjorde stora insatser för det svenska 
försvaret. Hans operativa-taktiska talanger var 

där emot mer måttliga och även hans trupp erfa-
ren het var begränsad. I stället kan man i Jung se 
exempel på en ny typ av o"cer i det moderna 
samhället som främst gjorde sin karriär genom 
opinionsbildning och genom utrednings-, orga-
nisations- och planerings in  sat ser (”planerings-
generaler”). Det här är ett feno men som har 
blivit vanligt runt om i värl  den med de allt mer 
komplicerade militär organisationerna, teknik-
utvecklingen och den politiska arenans behov 
av ett stort och löpande beslutsunderlag för den 
yttre styrningen av försvaret, inte minst på kost-
nadssidan.

Unionsupplösningen – en tändande gnista
Jung var skåning, tog studenten i Malmö vid 
17 års ålder 1903 och bedrev sedan studier i 
historia några terminer vid Lunds universitet. 
Detta stillsamma leverne avbröts abrupt när 
han i samband med unionskrisen 1905 gick in 
för en militär karriär. Jung lämnade nu historie-
böckerna och ”grep värjan” i ungdomlig upp-
hetsning och nationell hänförelse. Om vi hade 
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han i samband med unionskrisen 1905 gick in
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hetsning och nationell hänförelse. Om vi hade
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kunnat skåda in i den unge Jungs tankevärld i 
Lund 1904–05 hade vi sannolikt häpnat: foster-
landet höll på att gå i kras, den politiska vän-
stern predikade fred med ”norrbaggarna”, den 
svenska nationen stod kluven och de konser-
vativa slöt upp bakom kungamakten och ville 
sätta hårt mot hårt. På båda sidor om Kölen 
rustade man och mobiliserade för ett tänkbart 
krig. Som tur var segrade dock klokskapen på 
båda sidor om gränsen. Tvisten löstes genom de 
så kallade Karlstadsförhandlingarna med kom-
promisser från båda sidor (gränsbefästningarna 
med mera). Resultatet blev att unionen mellan 
de båda länderna upplöstes och Norge återtog 
sin plats bland Europas suveräna nationer, en 
plats man hade förlorat på 1400-talet (genom 
unionen med Danmark).

Upplösningen av unionen mellan Sverige 
och Norge år 1905 satte starka spår i den natio-
nella opinionen, inte minst hos de konservativa 
grup perna, som ansåg att norrmännen ”svek” 

unio nen och behandlade den gamle monarken, 
Oscar II, illa.

Unionsbrottet ledde även till en militär   poli-
tisk omprövning av Sveriges läge i Nord  europa 
och till en ny krigsplanering. Enligt ”krigs fall 
REN” tänkte sig nu den svenska generalstaben 
att en anfallskombination bestående av entent-
makterna Storbritannien och Ryssland, med 
stöd av Norge, skulle kunna riktas mot Sverige, 
som i detta läge antogs stödja sig på Tyskland. 
Krigsfall REN, med krig mot Norge och Stor-
britannien, kan numera framstå som en ano-
mali men utgjorde helt klart efter 1905 en möj-
lighet som generalstaben ansåg att man måste 
kalkylera med. (De tänkta krigsfallen var endast 
till viss del kända av regeringen, som ansåg att 
detta främst var en intern militär fråga.)

Unionen hade varit i hög grad strategiskt 
moti verad, varför Sveriges försvarsläge syntes 
för sämrat efter 1905. Symtomatiskt är också att 
den liberala regeringen Staa! 1905–06 krävde 
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en samlad svensk försvarsplan av armén och 
mari nen, något som dittills hade saknats, samt 
en mer rationell och mindre kostnadskrävande 
försvars ordning. Det här ledde till långvariga 
parti    poli tiska fejder i försvarsfrågan, vilka avslu-
tades med enighet och så kallad borgfred när 
det euro peiska storkriget bröt ut i augusti 1914.

Första världskriget – kartan ritas om
Jung blev 1906 underlöjtnant vid Södra skån-
ska infanteriregementet och slog nu de!nitivt 
in på en militär bana. Efter bland annat skif-
tande trupptjänst genomgick han Krigshög-
skolan i slutet av det första världskriget, åren 
1916–18. I detta läge hade det svenska försvaret 
genomfört en relativt kraftig upprustning efter 
försvarsstriden 1911–14, som i sin tur resulte-
rade i 1914 års försvarsordning.

Upprustningen, som inleddes på allvar 1914, 
innebar en utbyggnad av armén till sex reguljära 
fördelningar med sex i reserv samt en förstärk-
ning av marinen, bland annat genom Sverige-
skeppen, "er torpedfartyg och ett moderniserat 
kustartilleri. Det var en efter svenska förhållan-
den kraftig satsning på det militära försvaret.

Den svenska utrikespolitiken fördes av kunga-
regeringen Hammarskjöld 1914–17 efter en för - 
siktig neutralitetskurs med en välvillig inställ-
ning till i första hand Tyskland. Den nationella 
opinionen var delad i sina sympatier för Tysk-
land respektive västmakterna, medan synen på 
Ryssland var negativ i stort. Störst bekymmer 
för landet vållade folkförsörjningen och handels-
politiken. En försörjningskris inträ#ade mot slu- 

tet av kriget. Militärt berördes Sverige föga av 
kriget och det räckte i stort sett med en begrän-
sad neutralitetsvakt för att värna gränserna.

Tyskland kom efter hand att behärska stora 
delar av Östersjöområdet, vilket gjorde att 
kriget kom på avstånd från Sverige. Tyskland 
erbjöd 1915 Sverige en hemlig allians i syfte 
att befria Finland från ryskt herravälde varvid 
Åland skulle bli svenskt. Den svenska rege-
ringen avböjde anbudet, inte minst på grund 
av den delade nationella opinionen, det vill 
säga man hade knappast fått med vänstern på 
”en krigspolitik”. Inom ententen såg man dock 
länge med oro på möjligheten att Sverige skulle 
sluta upp på tysk sida i kriget, vilket kunde riva 
upp den vacklande ryska nordfronten. I stället 
kom de ryska revolutionerna 1917 och ett mili-
tärt sammanbrott på östfronten, där Tyskland i 
Brest-Litovsk-freden 1918 kunde diktera sina 
villkor medan Finland och de baltiska staterna 
tillkämpade sig nationellt oberoende och själv-
ständighet från Ryssland. 

Utvecklingen i Östersjöområdet 1917–21 var 
mycket turbulent och kartan måste ritas om avse - 
värt. Ryssland trängdes tillbaka som euro peisk 
makt och Tyskland, Österrike-Ungern och Tur-
kiet (centralmakterna) förlorade kriget mot väst-
makterna. Versaillesfreden 1919 blev en föröd-
mjukande fred för Tyskland och lade på sitt sätt 
grunden för nya motsättningar i Europa, som 
ledde fram till det andra världskriget.

Revolutionsåren 1917–18 ledde till kejsar-
dömenas sammanstörtande i Europa, storkrigets 
slut och en utbredd försvarsnegativism i Sve-
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rige. Den nya vänsterregeringen Edén-Branting 
1917–20 reducerade nu försvarsanslagen, både 
till neutralitetsvakten och till den fortsatta, pla-
nerade utbyggnaden av organisationen. I stället 
satte man igång nya utredningar med sikte på 
en nedrustning efter kriget. I detta skede var 
det inte lätt för de unga o!cerarna att se någon 
ljus framtid i en fortsatt tjänst göring inom 
krigs makten. Alla tecken pekade mot vänster-
regeringar, som med stöd av riksdagen kraf tigt 
skulle reducera försvarets storlek.

Försvarsnegativism och nedrustning
Efter det första världskriget var försvarsnega-
tivismen utbredd i Sverige och landet lutade 
starkt mot en militär nedrustning. En aktuell 
hotbild saknades sedan Tyskland och Ryssland 
hade förlorat kriget. Den nya världsorganisa-
tionen Nationernas förbund sågs nu av många 
som världsfredens beskyddare och sigill bevarare. 
Fredsoptimismen var stor och mottot för dagen 
lydde: ”Aldrig mera krig.” I det läget var det  inte 
lätt att vara svensk o!cer och försöka planera för 
morgondagen. 

År 1925 beslutade så vänsterpartierna i riks-
dagen om en radikal nedrustning av försvaret. 
Konkret mer än halverades det svenska försvaret 
i fråga om antalet förband, skolor och så vidare 
i både freds- och krigsorganisationen. Tretton 
av arméns regementen och kårer drogs in och 
av det aktiva befälet överfördes omkring 2  000 
o!cerare och undero!cerare till övergångsstat. 
Endast cirka två tredjedelar av de värnpliktiga 
skulle få vapenutbildning (den så kallade kate-

goriklyvningen) och vinterutbildningen för - 
svann till stor del. Även marinens organisation 
drogs ned kraftigt, även om "ottan klarade sig 
relativt väl. Det var den största nedrustningen 
Sverige hade genomfört på generationer, vilket 
talar sitt tydliga språk.

Jung vid skiljevägen
Jung var vid denna tid en mångsidig o!cer, 
som säkerligen kunde ha prövat olika militära 
vägar med god utdelning. Notabelt är dock att 
han nu missade att bli generalstabsaspirant, 
något som i det närmaste var obligatoriskt för 
de högsta armé tjänsterna. Därmed stod han vid 
en skiljeväg. Jungs karriär kom i stället att följa 
andra spår. Åren 1919–22 tjänstgjorde han som 
kadett o!cer vid Karlberg och ägnade sig träget 
åt utbildningen av de unga kadetterna. Vid 
Karlberg blev Jung mycket uppskattad, vilket 
gav råg i ryggen och en ny framtidstro. En 
episod i Fale Burmans memoarer ger en ögon-
blicksbild:

[Jung hade] ett sätt att med händerna på 
ryggen och ett mycket bestämt uttryck 
i ansiktet vandra fram och tillbaka med 
brett vinklade fötter, som frestade till 
härmning. Jag tror varken Jung eller någon 
av oss kadetter någonsin glömmer när en 
av våra kamrater i överläsningssalen gick 
några meter bakom den vaktande Jung, 
identiskt härmande denne. Plötsligt vände 
sig Jung om. Han hade väl sett att vi hade 
svårt att hålla oss för skratt och alltså anat 

Militärhistorien kom att spela en stor roll i officers-
utbildningen, och stormaktstidens slagfältskartor 
studerades flitigt i hopp om att vinna framtida segrar. 
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år 1700 – tedde sig de forna striderna som välordnade 

och begripliga. Helge Jung ledde en tid arbetet med 
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oråd. Tablå! Någon bestra!ning blev det 
givetvis inte, det hade Jung alltför stor 
humor för, men en bitande replik blev det.

Efter lärartiden vid Karlberg slog Jung sig på 
krigshistoria och strategi, vilket vid denna tid 
var viktiga ämnen i den högre militära under-
visningen. Han tjänstgjorde vid generalstabens 
krigshistoriska avdelning under åren 1922–26 
och undervisade i samma ämnen vid Krigshög-
skolan 1926– 28. Hans pedagogiska och orga-
nisatoriska talanger uppmärksammades alltmer. 
År 1929 utnämndes han till major i generalsta-
ben och blev samtidigt befälhavare för general-
sta bens krigshistoriska avdelning, en position 
han innehade till 1933. Avdelningen hade sär-

skilt skördat berömmelse för sitt stora verk om 
Karl XII på slagfältet, utgivet 1918–19 med 
Carl Bennedich som drivande kraft. Den gick 
nu vidare med det stora Gustav Adolfs-verket, 
 Sve riges krig 1611–1632, som delvis publice ra-
des till trehundraårsjubileet 1932 och var full-
bordat 1936. (Det stora verket om "nska kriget 
1808–09 hade utgivits på 1890-talet.)

Karriär på Gustav II Adolf och   försvars debatten
Den krigshistoriska avdelningen hade, tillsam-
mans med Karolinska förbundet, betytt mycket 
för Karl XII-renässansen i Sverige. Den var av 
tradition en opinionsbildande avdelning, som 
genom de historiska verken om stormakts  tiden 
och genom dagsagitation försökte påverka synen 
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på Sveriges försvar. Helge Jung trivdes förträ!-
ligt i denna nya roll. Han växte snabbt in i den 
dubbla opinionsbildar- och forskar rollen och 
gjorde sig snart känd i försvarsdebatten. Därmed 
blev han allmänt känd och hans karriär kunde 
börja på allvar. Till sist knöts han även till gene-
ralstaben, där man efter hand alltmer uppskat-
tade Jungs opinionsbildartalang, allmänna dug-
lighet och kapacitet. Egentligen var det en ödets 
ironi för Jung att han genom att åter gripa sig an 
de historiska studierna, som han hade lämnat åt 
sitt öde 1905, kom att lägga grunden för sin fort-
satta generalstabs karriär. Historiska studier kan 
vara meriterande i många sammanhang.

Utrymmet för trupptjänst blev dock lidande 
med Jungs nya inriktning, men i gengäld "ck 
han nu en gedigen erfarenhet av lärarverksam-
het, utredningar och forskning. Utöver detta 
var det uppenbart att en kraftfull opinionsbild-
ning i försvarsfrågan krävdes för att försvaret 
skulle resa sig ur den vågdal man hade hamnat 
i efter första världskriget och nedrustningen 
1925. Här var Jung just den rätte mannen att 
göra en stor insats.

Grundandet av Ny Militär Tidskrift 1927, 
debattboken Antingen-Eller 1930 och Försvars-
kommissionen 1930–35 blev de kommande 
mil stolparna i Jungs karriär, som i sinom tid 
ledde fram till den högsta militärledningen. 
Vid den krigshistoriska avdelningen lärde Jung 
känna Axel Rappe och Carl August Ehrensvärd, 
två stora begåvningar och blivande män i mili-
tär ledningen. Sällan hade denna general stabs-
avdelning haft en sådan ansamling av talanger 
som vid denna tid. Jung för djupade sig här i 
Gustav II Adolfs-problem medan  Rappe och 
Ehrensvärd främst sysslade med utvärderingar 
av krigserfarenheterna 1914–18, vilka belystes 
i en rad skrifter.

Både Rappe och Jung tycktes dock vid denna 
tid ha kommit något snett i karriären. Jung 
hade ratats som generalstabsaspirant, men tog 

sig in i generalstaben via den krigshistoriska 
avdelningen. Rappe hade visserligen varit aspi-
rant, men hade inte tagits in i staben då han 
ansågs vara för bohemisk. Båda herrarna var vid 
denna tid ”fräna generalstabsätare” och ansåg 
att hela försvaret radikalt borde omstöpas för att 
kunna tackla framtidens stora försvars problem. 
Rappe formulerade närmast profetiskt det nya 
stra te giska konceptet med visionen av ett sam-
gående mellan Sverige och Finland för att 
trygga freden i Norden (i boken Sveriges läge). 
Jung var mannen att organisera den militära 
opinionsbildningen kring detta tema, en arbets-
fördelning som var klok och som klart visade 
Jungs organisatoriska, agitatoriska och taktiska 
talanger. 

Jung kunde på 1920-talet uppfattas som 
en ganska arrogant herre, skriver Carl August 
Ehrensvärd i sina memoarer. Han stötte bort 
många med sin spydighet, men det var inte 
att ta miste på att han ville bryta den negativa 
utvecklingen efter nedrustningsbeslutet 1925 
genom en ny typ av försvarsdebatt från arméns 
sida om framtiden.

Den rebelliska andan mot uppgivenheten i 
militärledningen hade nu spridit sig till de unga 
i generalstaben, som "ck eldunderstöd från 
bland andra Jung och Rappe. De unga vände sig 
både mot militärt slentriantänkande och konser-
vatism och mot politikernas blåögda optimism 
om den eviga fredens inträde i Nationernas 
förbunds hägn. Ledande krafter i agitationen 
och propagandan var Rappe, Jung och Axel 
Gyllenkrok, vilka satte igång med en bred 
”upplysningsverksamhet” om det nationella för-
svaret. Budskapet var klart: Man ville påverka 
och övertala Sveriges folk och regering om att 
den beslutade nedrustningen av det militära 
försvaret måste kompenseras genom kvalitets-
höjningar hos de kvarvarande förbanden. På sikt 
måste också försvarets storlek växa från den nya 
bottennivån. Viktigare än kvantiteten var dock 

på Sveriges försvar. Helge Jung trivdes förträff-
ligt i denna nya roll. Han växte snabbt in i den
dubbla opinionsbildar- och forskarrollen och
gjorde sig snart Lind i försvarsdebatten. Därmed
blev han allmänt känd och hans karriär kunde
börja på allvar. Till sist knöts han även till gene-
ralstaben, där man efter hand alltmer uppskat-
tade Jungs opinionsbildartalang, allmänna dug-
lighet och kapacitet. Egentligen var det en ödets
ironi för Jung att han genom att åter gripa sig an
de historiska studierna, som han hade lämnat åt
sitt öde 1905, kom att lägga grunden för sin fort-
satta generalstabskarriär. Historiska studier kan
vara meriterande i många sammanhang.

Utrymmet för trupptjänst blev dock lidande
med Jungs nya inriktning, men i gengäld fick
han nu en gedigen erfarenhet av lärarverksam-
het, utredningar och forskning. Utöver detta
var det uppenbart att en kraftfull opinionsbild-
ning i  försvarsfrågan krävdes för att försvaret
skulle resa sig ur den vågdal man hade hamnat
i efter första världskriget och nedrustningen
1925. Här var Jung just den rätte mannen att
göra en stor insats.

Grundandet av Ny Militär Tidskrift 1927,
debattboken Antingen-Eller 1930 och Försvars-
kommissionen 1930-35 blev de kommande
milstolparna i Jungs karriär, som i  sinom tid
ledde fram ti l l  den högsta militärledningen.
Vid den krigshistoriska avdelningen lärde Jung
känna Axel Rappe och Carl August Ehrensvärd,
två stora begåvningar och blivande män i mili-
tärledningen. Sällan hade denna generalstabs-
avdelning haft en sådan ansamling av talanger
som vid denna tid. Jung fördjupade sig här i
Gustav II Adolfs-problem medan Rappe och
Ehrensvärd främst sysslade med utvärderingar
av krigserfarenheterna 1914-18, vilka belystes
i en rad skrifter.

Både Rappe och Jung tycktes dock vid denna
tid ha kommit något snett i  karriären. Jung
hade ratats som generalstabsaspirant, men tog

24 I Överbefälhavarna

sig in i  generalstaben via den krigshistoriska
avdelningen. Rappe hade visserligen varit aspi-
rant, men hade inte tagits in i staben då han
ansågs vara för bohemisk. Båda herrarna var vid
denna tid "fräna generalstabsätare" och ansåg
att hela försvaret radikalt borde omstöpas för att
kunna tackla framtidens stora försvarsproblem.
Rappe formulerade närmast profetiskt det nya
strategiska konceptet med visionen av ett sam-
gående mellan Sverige och Finland för att
trygga freden i Norden (i boken Sveriges läge).
Jung var mannen att organisera den militära
opinionsbildningen kring detta tema, en arbets-
fördelning som var klok och som klart visade
Jungs organisatoriska, agitatoriska och taktiska
talanger.

Jung kunde på 1920-talet uppfattas som
en ganska arrogant herre, skriver Carl August
Ehrensvärd i  sina memoarer. Han stötte bort
många med sin spydighet, men det var inte
att ta miste på att han ville bryta den negativa
utvecklingen efter nedrustningsbeslutet 1925
genom en ny typ av försvarsdebatt från armens
sida om framtiden.

Den rebelliska andan mot uppgivenheten i
militärledningen hade nu spridit sig till de unga
i generalstaben, som fick eldunderstöd från
bland andra Jung och Rappe. De unga vände sig
både mot militärt slentriantänkande och konser-
vatism och mot politikernas blåögda optimism
om den eviga fredens inträde i  Nationernas
förbunds hägn. Ledande krafter i  agitationen
och propagandan var Rappe, Jung och Axel
Gyllenkrok, vilka satte igång med en bred
"upplysningsverksamhet" om det nationella för-
svaret. Budskapet var klart: Man ville påverka
och övertala Sveriges folk och regering om att
den beslutade nedrustningen av det militära
försvaret måste kompenseras genom kvalitets-
höjningar hos de kvarvarande förbanden. På sikt
måste också försvarets storlek växa från den nya
bottennivån. Viktigare än kvantiteten var dock



Helge Jung | 25

i detta läge kvaliteten. Den minskade numerä-
ren skulle motverkas genom införande av bättre 
teknik, nya vapen och en modern organisation, 
som i ett krisläge snabbt kunde expandera. 
(Den tyska så kallade riksvärns modellen var här 
delvis ett mönster.) För att förstå tidsläget krävs 
här en närmare analys av mellankrigstidens för-
svarspolitik och nedrustningsbeslutet 1925.

Mellankrigstidens försvarspolitik
De två försvarsbesluten 1925 och 1936 utgjorde 
mellankrigstidens två stora svenska säkerhets-
poli tiska beslut. Nedrustningsbeslutet 1925 inne - 
bar en kraftig reduktion av försvarets stor      lek 
enligt den så kallade barometerteorin (elas ti ci-
tets tänkandet). Utifrån avsaknaden av en aktu-
ell hotbild i närområdet beslöt politikerna om 
en radikal nedrustning av det militära försva-
ret. Föreställningen var att det på fem–tio års 
tid skulle vara möjligt att återta försvars kraften 
genom en upprustning. Denna återtagnings-
tanke fullföljdes dock inte i handling, eftersom 
förutsättningarna för en återtagning inte ska-
pades i den nya organisationen. Detta skedde 
där emot i Tyskland genom riksvärns modellen, 
det vill säga här bibehölls nyckel personal- och 
kom petens i en liten organisation, som sedan 
snabbt kunde expandera från 1933 när Hitler 
grep makten.

Alla riksdagspartier, inklusive högern, ville 
1925 gå in för en nedrustning av det svenska 
försvaret. Skillnaden gällde framför allt hur 
långt gående nedrustningen skulle bli. Social-
demo krater och frisinnade kom att stå bakom 
majoritetsbeslutet, medan högern och bonde-
förbundet ville satsa något mer på försvaret i 
sina reservationer i riksdagen.

Fälthären minskades nu ned från sex till 
fyra arméfördelningar och tre svaga brigader  
medan de sex reservfördelningarna, skapade 
enligt 1914 års försvarsordning, helt avska!a-
des. Sam tidigt gjordes emellertid vissa satsningar 

på ett mer teknikintensivt försvar enligt första 
världs  krigets erfarenheter, vilket var viktigt. Ett 
själv ständigt "ygvapen tillkom och utrymme 
ska pades för bland annat modern sambands- 
utrus  tning och nya vapensystem, om än otill-
räckligt och med mycket långsam anska!nings-
tid, vilken var beroende av senare riksdagsbeslut. 
Flottan, med de tre nybyggda Sverige  skeppen, 
klarade sig  relativt väl och #ck efter hand en viss 
ersättnings byggnad, framför allt i fråga om lätta 
fartyg. (Det hade för övrigt varit kapital för stö-
ring att inte använda de många nybyggena från 
1910-talet.)

Hade politikerna och militärledningen varit 
kloka nog att skapa organisatoriska förutsätt-
ningar för en återtagning av försvarskraften 
genom 1925 års försvarsbeslut hade dock mycket 
varit vunnet. Här brast det redan i beslutsunder-
laget, och den politiska viljan att åstadkomma 
något i den vägen visade sig vara svag.

Militär konservatism
Den svenska militärledningen på 1920-talet var 
konservativ, föga teknikbegeistrad och främst 
inriktad på att försöka ”rädda vad som räddas 
kan” av den stora försvarsorganisationen som 
hade byggts upp i samband med det första 
världskriget. Det svenska försvaret hade genom-
gått en lång upprustningsperiod från 1890-talet 
till 1917, dock med smärre avbrott beroende 
på regeringsväxlingar och riksdagsbeslut. Några 
milstolpar i försvarets utveckling var "ottans 
pansarbåtar, Bodens fästning, 1901 och 1914 
års härordningar, den allmänna värnplikten 
med en övningstid om cirka sex–tolv månader 
samt påslag i form av stora materielanslag 1905 
och 1914.

Militärledningen var 1925 inte intresserad av 
en ny försvarsstruktur, utan gick in för att i sam-
verkan med högern i riksdagen försöka bevara 
en så stor del av den gamla organisa tionen som 
möjligt. Det var en typisk överlevnads strategi, 
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kloka nog att skapa organisatoriska förutsätt-
ningar för en återtagning av försvarskraften
genom 1925 års försvarsbeslut hade dock mycket
varit vunnet. Här brast det redan i beslutsunder-
laget, och den politiska viljan att åstadkomma
något i den vägen visade sig vara svag.

Militär konservatism
Den svenska militärledningen på 1920-talet var
konservativ, föga teknikbegeistrad och främst
inriktad på att försöka "rädda vad som räddas
kan" av den stora försvarsorganisationen som
hade byggts upp i  samband med det första
världskriget. Det svenska försvaret hade genom-
gått en lång upprustningsperiod från 1890-talet
till 1917, dock med smärre avbrott beroende
på regeringsväxlingar och riksdagsbeslut. Några
milstolpar i  försvarets utveckling var flottans
pansarbåtar, Bodens fästning, 1901 och 1914
års härordningar, den allmänna värnplikten
med en övningstid om cirka sex—tolv månader
samt påslag i form av stora materielanslag 1905
och 1914.

Militärledningen var 1925 inte intresserad av
en ny försvarsstruktur, utan gick in för att i sam-
verkan med högern i riksdagen försöka bevara
en så stor del av den gamla organisationen som
möjligt. Det var en typisk överlevnadsstrategi,
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men även uttryck för en teknisk och organisato-
risk konservatism.

En hårdhänt nedskärning av det svenska för-
svaret var sannolikt ofrånkomlig i 1920-talets 
politiska läge och debattklimat, med avsakna-
den av en aktuell hotbild samt en utbredd tro 
på ”aldrig mer krig” och på Nationernas för-
bund. (Jämför läget på 1990-talet efter det kalla 
krigets slut.)

Till detta kom att politikerna (regering och 
riksdag) aldrig på allvar försökte leva upp till 
elasticitetsteorin som sådan. Man efterfrågade 
helt enkelt inte ett underlag om vad som kräv-
des för en militär återtagning. Man underlät 
även att fortlöpande ompröva det svenska för-
svarsbeslutet gentemot hotbilden i det egna när-
området, framför allt på 1930-talet. Här valde 
man i stället det minsta motståndets lag. Rege-
ring och riksdag seglade fram på populistiska 
nedrustningsstämningar och använde gärna för-
svarsbudgeten som budgetregulator, inte minst 
därför att man enligt tidens ekonomiska teori 
måste spara kraftigt på statsutgifterna. Härvid 
var givetvis ”det improduktiva försvaret” ett 
tacksamt objekt för snålhet och sparkrav.

Nedskärningen i fråga om utbildningen av 
de värnpliktiga var 1925 mycket långtgående. 
För huvuddelen av de värnpliktiga blev övnings-
tiden nu 140 dagar, för specialtruppslagen 200 
dagar. Dessutom infördes den så kallade kate-
goriklyvningen, vilket gjorde att en tredjedel 
av de värnpliktiga inte !ck vapenutbildning i 
fred (familjefäder med "era undantogs). Följ-
den blev att den svenska armén 1939 räknade 

omkring 200 000 man utan vapenutbildning 
och att större delen av de vapenutbildade värn-
pliktiga hade mycket kort utbildning. I realite-
ten var det en ”sommararmé”, som saknade den 
mycket viktiga vinterutbildningen för det hårda 
nordiska klimatet, till exempel för skyddet av 
övre Norrland. Detta var en avsevärd svaghet.

Nedrustningen från 1925 och framåt !ck 
djupgående konsekvenser för det svenska för-
svaret, som tappade mycket både kvantitativt 
och kvalitativt. En del ljuspunkter fanns vis-
serligen, som redan omnämnts, men huvud-
intrycket var ett starkt försvagat folkförsvar till 
stöd för den nyetablerade svenska demokratin. 
(Det är för övrigt lätt att glömma att det parla-
mentariskt-demokratiska genombrottet kom 
sent i Sverige, först 1917–21.)

Helge Jung och Ny Militär Tidskrift griper in
I detta för försvaret mycket bekymmersamma 
läge gick Helge Jung och Ny Militär Tidskrift 
från 1927 med kraft in i debatten och försökte 
få ett omtänkande till stånd. En omprövning 
kom efter hand igång, men tövande och lång-
samt. ”Jungjuntan” av unga o#cerare i karriären 
(även kallad kretsen kring Ny Militär Tidskrift) 
!ck ett snabbt genomslag i själva försvarsdebat-
ten, men det tog längre tid att påverka den all-
männa opinionen och politikerna.

Inte minst Helge Jung gjorde stora ansträng-
ningar för att få statsmakterna att tänka om. 
Han mobiliserade all sin upp!nningsförmåga 
när det gällde agitation och lobbyverksamhet 
till försvarets fromma. Han drog sig inte för 

”Bort rida Smålands ryttare … kvar står  ministären 
 Sandler [s] och myser i solskenet”. Så skrev Torgny 
 Segerstedt i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning vid 
riksdagens nedrustningsbeslut 1925. Bilden, från Stora 
torget i Eksjö 1920, visar Smålands husarregemente.  
    I spetsen för detta regemente red Gustav II Adolf när 

han stupade vid Lützen 1632. Kavalleriet drabbades 
hårt av nedrustningen 1925 och stämningen inom offi-
cerskåren var luguber. Men de tekniska truppslagen 
fick ett visst uppsving.
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I spetsen för detta regemente red Gustav II Adolf  när
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att gå direkt på vad som i en del o!cers kretsar 
kalla des försvarets fördärvare, det vill säga det 
alltmer statsbärande socialdemokratiska arbetar-
partiet, SAP. Försvaret förblev dock under lång 
tid något av en strykpojke i budget debatten och 
politikerna blundade länge för de mörknande 
molnen i Europa under 1930-talet. Teorin var 
en sak, praktiken en annan. Sverige var här 
visser ligen inte annorlunda än de "esta andra 
små och medelstora staterna i Europa, men det 
var en ödesdiger, somnambulisk politik som gav 
ett bittert uppvaknande när Hitler och Stalin 
inledde sin aggressionspolitik i Europa.

Ökad splittring i nationen
Högerregeringen Arvid Lindman 1928–30 satte 
igång en ny försvarsutredning under ledning 
av generallöjtnant Joachim Åkerman i syfte att 
granska den nya försvarsordningen och före-
slå förbättringar; i klartext ville man modi#era 
nedrustningsbeslutet 1925. Den Åkermanska 
utredningen rann dock ut i sanden eftersom 
den frisinnade regeringen Ekman hösten 1930 
tillkallade en ny stor försvarskommission för att 
utreda hela försvarsfrågan.

Dock #ck Åkermans utredning betydelse för 
den säkerhetspolitiska och strategiska debatten. 
Utredningen betonade en sjömilitär strategisk 
konception: att hejda och fördröja ett sovjetiskt 
anfall i Östersjöområdet. Samtidigt gav den 
uttryck för en lantmilitär konservatism, med 
krav på en återgång till en stor arméorganisation 
av samma typ som i 1914 års försvarsordning: 
en ökning från fyra till elva arméfördelningar. 
Det här var politiskt helt orealistiskt och ett 
uttryck för högerns, kungamaktens och militär-
ledningens konservatism och drömmar om en 
återgång till den gamla försvarsordningen – och 
ytterst till det gamla samhället före det demo-
kratiska genombrottet. Därmed blev det även 
en demonstration från det gamla säkerhetspoli-
tiska etablissemanget, som nu hade förlorat sitt 
parlamentariska underlag och inte längre kunde 
vinna politiska segrar i försvarsfrågan.

Samtidigt var det en fara för ”kungakoali-
tionen” att hålla fast vid krav på en bred åter-
upprustning i det rådande läget, med risk att 
bli ansedd som nostalgisk överbudsföreträdare. 
Den militära konservatismen var särskilt farlig 
eftersom den kunde medföra en rigid fastlås-
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ning vid ”det stora, dyra försvaret” i direkt mot-
satsställning till den nya försvarsordningen och 
det parlamentariskt-demokratiska Sverige med 
sin vänster-center-majoritet. Här fanns en risk 
för djupgående motsättningar i nationen, som 
på sikt kunde underminera den nya demokra-
tiska samhällsordningen. Ytterst skymtade ris- 
ken för en militär statskupp med kungamaktens 
välsignelse som en reaktion mot ”demokratins 
oförmåga att styra landet” och dess ”försvars-
negativa, paci!stiska hållning”.

Missnöjet hos o"cerskåren och undero"-
cerskåren mot nedrustningen bildade dessutom 
en grogrund för ”revanschstämningar”, som 
kunde bli farliga för nationens framtida stabili-
tet. Internationellt öppnade detta för fascistiska 
strömningar, och Sverige var inget undantag, 
även om högerextremismen här inte !ck någon 
större genomslagskraft. I detta läge kom Helge 
Jung och kretsen kring honom att göra en epok-
görande insats för att utjämna motsättningarna 
i försvarsfrågan och för att modernisera uppfatt-
ningarna inom försvaret om mål och metoder 
för att på sikt åter stärka det svenska försvaret. 
Den väg man valde var okonventionell men gav 
utdelning redan i 1936 års stora försvarsbeslut.

Brister lyfts fram i Ny Militär Tidskrift
Ny Militär Tidskrift (NMT) grundades 1927 
som ett fackmilitärt debattorgan. Den domine-
rades av yngre arméo"cerare i karriären, där-
ibland Axel Rappe, Per Sylvan, Henry Peyron, 
Gustaf Petri, Axel Gyllenkrok, Carl August 
Ehrensvärd, Gunnar Berggren och den sam-
lande kraften, redaktören Helge Jung. Tidskrif-
tens försvarsprogram var kort och slagkraftigt 
i fem punkter: 1) Befälskadrarnas utökning, 
2) Utbildnings tidens förlängning i höjd med 
1901 års härordning (omkring tolv månader 
för huvud delen), 3) Genomförande av repeti-
tionsövningar i full skala, 4) Beväpningens och 
utrustningens mo der   n i   sering och 5) Ersätt-

ningsreservens ordnande (NMT 1928 nr 1).
Arméns och #ygvapnets brister utmålade Jung 

och hans redaktion drastiskt: 

Infanteriets beväpning är ofullständig; 
fält artilleriets pjäser äro i det närmaste 
utslitna; #ygvapnet är på grund av brist på 
moderna #ygförband icke i stånd att lösa 
detsamma tillkommande uppgifter under 
samverkan med landstridskrafter; i ännu 
högre grad gäller detta #ygvapnets s k själv-
ständiga uppgifter; medel för kemisk krig-
föring saknas.

I denna analys kan man notera krigserfaren he-
ternas genomslag: armén behövde modern be- 
väp ning och utvecklad samverkan med ett slag-
kraftigt #ygvapen, det var grunden för framti-
den. Betoningen av den kemiska krig föringen 
var tidstypisk, här fanns ett nytt stormaktsvapen 
som Sverige saknade motmedel till. En allmän 
tendens i NMT var att marinen redan ansågs 
ha goda resurser för en invasionsbekämpning, 
varför en omfördelning mellan försvarsgrenarna 
rekommenderades för att få en balans i rikets 
försvar. Dessutom fanns en skepsis mot #ottans 
förmåga att hålla en !ende från rikets kuster, 
vilket återspeglade en traditionell motsättning 
mellan försvarsgrenarna. Även i fortsättningen 
kom NMT att uppfattas som något av ett kamp-
organ för de yngre, framåtsträvande arméo"ce-
rarna i viss polemik med #ottan. Motsättningen 
bör dock inte överdrivas. Fortsättningen följde 
1930 med debatt boken Antingen-Eller.

Agitation i skriften Antingen-Eller 
I stridsskriften Antingen-Eller utvecklade Jung 
och NMT-kretsen kring honom sitt försvarspo-
litiska program till fullo. Som huvudförfat tare 
angavs Axel Gyllenkrok, Carl August Ehren-
svärd och Gunnar Berggren. Här skall endast 
några inslag lyftas fram. Strategiskt räknade 
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man med att Sovjetunionen skulle bli det största 
hotet mot Sverige med en expansion över de 
baltiska staterna och Finland. I detta läge ansågs 
det därför bäst att förena de !nska och svenska 
försvarskrafterna under Nationernas förbunds 
sanktionsprogram (ett sovjetiskt anfall skulle 
följas av NF-sanktioner). I motsats till den 
Åker manska utredningen ville debattörerna i 
Antingen-Eller ha en överföring av den svenska 
armén till Finland, en samverkan med det !nska 
försvaret och ett aktivt svenskt "yg vapen vid 
fronten i Finland. Enligt Åkerman hade "ot-
tan och "ygvapnet huvuduppgiften i invasions-
försvaret i Östersjön och längs kusterna, varpå 
armén skulle föra striden på det svenska fastlan-
det, helst i form av en fältarmé och en reserv-
armé om tillsammans elva fördelningar.

I Antingen-Eller gavs i stället ett mer o#en-
sivt och modernare strategiskt koncept. Flottans 
huvuduppgift var nu att föra över fältarmén 
till Finland, varpå denna i samverkan med det 
!nska försvaret, och med stöd av ett slagkraf-
tigt svenskt "ygvapen, skulle föra striden. Detta 
ansågs ge de bästa oddsen mot Röda armén 
samtidigt som det antogs ge ett kraftfullt stöd 
från Nationernas förbund, det vill säga Sverige 
och Finland skulle få västmakternas stöd för sin 
sak. Det var en djärv plan byggd på ett mindre 
men modernt och rörligt svenskt försvar, med 
arméenheter och "ygvapen som spjutspetsar. 
Som framtidskoncept var det något nytt med 
”maskinarmén” och bomb"yget i centrum för 
den svenska o#ensivkraften. Samtidigt fram-
manade debattörerna bilden av en svensk-!nsk 
historisk ödeskamp med den gamla ryske arv-
!enden, som nu tillfälligt sågs draperad i kom-
munistiska, lånta $ädrar.

Motorn i agitationen från kretsen kring 
Antingen-Eller och Ny Militär Tidskrift var 
Helge Jung. Han hade förmågan att samla 
skickliga medarbetare från skilda fält under 
samma fana och organisera verksamheten mot 

ett gemensamt mål. Jung slog kraftfullt fast Sve-
riges försvarspolitiska alternativ vid en kon"ikt 
österut: Antingen gick Sverige in för Natio-
nernas förbunds solidaritetspolitik och ingrep 
aktivt vid en kon"ikt mellan Sovjetunionen och 
Finland, eller så övergick landet till en isolerad 
neutralitetspolitik och lämnade Finland åt sitt 
öde. Det senare, för en militär opinion dystra 
alternativet, stred mot Sveriges förpliktelser som 
medlem i Nationernas förbund och ansågs av 
Jung vara moraliskt förkastligt.

Konkret betydde denna nya strategiska kon-
ception att Sverige "yttade fram sina säker-
hetspolitiska positioner i Östersjöområdet på 
det självständiga Finlands sida. I stället för ett 
kvantitativt stort existensförsvar på svensk mark 
– vilket var generalstabens och militärledning-
ens gamla dröm från 1901 och 1914 – för-
ordade Jung-kretsen ett mindre men modernare 
försvar, där samverkan mellan armén och "yg-
vapnet skulle vara ”klubban” mot de invade-
rande Sovjettrupperna, vilka skulle bekämpas 
redan vid Finlands gräns i samverkan med den 
!nska krigsmakten. Enligt denna nya strategi 
skulle Sveriges och Nordens försvarskamp börja 
vid den !nska gränsen om stormakten Sovjet-
unionen skulle gå till angrepp.

I botten på detta synsätt låg betoningen av 
de gamla historiska banden mellan Sverige och 
Finland, men också – vilket utvecklingen skulle 
visa – en ny djärv strategisk uppfattning om 
Östersjöområdet i det maktpolitiska vakuum 
som ännu rådde efter Tysklands och Rysslands 
nederlag i det första världskriget.

Sveriges försvarsgräns i öst gick på nytt vid 
Systerbäck – och bakom Sverige och Finland 
stod den nordiska kretsen av stater och Natio-
nernas förbund, detta var den nya doktrinen. 
Det var en ny säkerhetspolitisk konstellation 
där det demokratiska Norden skulle stödjas av 
världs organisationen, som vid fredsbrott i det 
nordiska området förväntades inskrida med 
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ordade Jung-kretsen ett mindre men modernare
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vapnet skulle vara "klubban" mot de invade-
rande Sovjettrupperna, vilka skulle bekämpas
redan vid Finlands gräns i samverkan med den
finska krigsmakten. Enligt denna nya strategi
skulle Sveriges och Nordens försvarskamp börja
vid den finska gränsen om stormakten Sovjet-
unionen skulle gå till angrepp.

I botten på detta synsätt låg betoningen av
de gamla historiska banden mellan Sverige och
Finland, men också — vilket utvecklingen skulle
visa — en ny djärv strategisk uppfattning om
Östersjöområdet i  det maktpolitiska vakuum
som ännu rådde efter Tysklands och Rysslands
nederlag i det första världskriget.

Sveriges försvarsgräns i öst gick på nytt vid
Systerbäck — och bakom Sverige och Finland
stod den nordiska kretsen av stater och Natio-
nernas förbund, detta var den nya doktrinen.
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sanktionsåtgärder i olika former. Att denna 
sanktionspolitik sedan inte kom att fungera vid 
stormaktsaggressionerna på 1930-talet är en 
annan historia, om vilken man ännu 1930 inte 
hade någon klar uppfattning.

Jung i Försvarskommissionen 1930–35
Jungs in!ytande ökade raskt under 1930-talet. 
Först blev han arméexpert och huvudsekreterare 
i 1930 års försvarskommission. Det gav Jung-
gruppen ett gyllene tillfälle att föra ut sin sak i 
politik och samhälle. Majoren Jung lotsade fram 
skutan med stor skicklighet enligt maximen att 
det gällde att få fram en lösning som de bor-
gerliga partierna kunde ena sig om mot social-
demokraternas konstanta underbud. Denna in- 
ställning var något nytt, eftersom målet var att 
nå en riksdagsmajoritet, inte att till varje pris 
lägga sig nära det traditionellt försvarsvänligaste 
partiet, högern. När det gällde försvarets inrikt-
ning lanserade Jung en armé- och !yglinje mot 
!ottan, med motiveringen att denna delvis hade 

spelat ut sin o"ensiva roll i Östersjön. Flyget 
skulle prioriteras framför !ottan, och armén ges 
en sådan rörlighet och eldkraft att den kunde 
nyttjas i en solidaritetspolitik inom Nationernas 
förbunds ramar vid ett sovjetiskt anfall mot 
Finland. Som !ygexpert uppenbarade sig dess-
utom i Försvarskommissionen en annan i kret-
sen kring Ny Militär Tidskrift – majoren Axel 
Gyllenkrok. Det var dubbel triumf för Jung, 
som #ck stort genomslag för ”Antingen -eller”-
tänkandet i kommissionen.

Men först gällde det att övertyga politikerna 
om att det var viktigt att hejda en fortsatt ned-
rustning. Jung organiserade här en serie före-
dragningar och utredningar, med gott stöd av 
bland andra Erik Boheman från UD (gammal 
reservo$cer), som #ck Per Albin Hansson att 
gny över svartmålningar. Bohemans replik för- 
tjänar att ihågkommas: ”Herr ordförande [Hans - 
son], jag målar inte fan på väggen, han sitter där 
redan.” Fan var i detta läge för övrigt redan dub-
belhövdad – Hitler och Stalin hotade den euro-
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peiska freden och förenade dessutom till sist sina 
ansträngningar genom pakten i augusti 1939 
som ledde till det andra världskriget.

Efter hand lyckades Jung och hans följe av 
yngre o!cerare att baxa fram de politiska parti-
erna till mer försvarspositiva positioner i kommis-
sionen. Hitlertyskland var ett konkret hot som 
bet, åtminstone i någon mån, på de sparsamhets-
inriktade politikerna i kommissionen. Mycket 
talande för förhållandena var en förhandling  år 
1935 om högerns anslagsbud inför slutbetänkan-
det, då Jung "ck höra att högern tänkte lägga sig 
på en årskostnad om 150 miljoner kronor. Jungs 
svar blev: ”Det passar nog inte, för den si#ran är 
redan upptagen av bonde förbundet!”

Helge Jung lyckades nu på ett mästerligt sätt 
manövrera de borgerliga partierna framåt i en 
intrikat balansgång mot en mer försvarsvänlig 
inställning. I detta läge hade alla riksdagspar-
tierna höjt sina bud – varpå högern höjde till 
160 miljoner kronor.

Slutbetänkandet år 1935 om försvaret blev 
i mycket en framgång för Jungkretsen, som 
kunde glädja sig åt förslag om höjda årsanslag, 
om prioriteringar av resurserna till förmån för 
armén, kustartilleriet och $ygvapnet, höjningar 
av den tekniska kvaliteten hos stridskrafterna 
och även antydningar om sanktionsingripanden 
inom Nationernas förbunds ram, det vill säga 
möjligheten av ett svenskt stöd till Finland vid 
en kon$ikt med Sovjetunionen.

Ett gradvis uppvaknande ägde rum i svensk 
opinion och politik från Hitlers makttillträde 
1933 och framåt. Den efter hand allt större 

”Jung-gruppen” lyckades väl i sin opinionsbild-
ning och "ck ett direkt in$ytande på 1936 års 
försvarsbeslut, som innebar ett försök till en 
tioårig återtagning av svensk försvarskraft. Att 
detta sedan mot den internationella utveck-
lingen var för sent, för långsamt och för lite är 
en annan sak.

Upprustningsplan och missade tillfällen
Riksdagsbeslutet om försvaret 1936 blev en 
tio  årig upprustningsplan med en årskostnad 
på cirka 150 miljoner kronor. Det var positivt 
för försvaret jämfört med riksdagens inställning 
sedan 1925, men dock alltför begränsat när 
det gällde möjligheterna att i närtid skapa ett 
modernt svenskt försvar. Framför allt brast det 
i fråga om förnyelsen av rörlighet och eldkraft 
hos stridskrafterna, det vill säga kvalitet, medan 
kvan titeten däremot var bättre tillgodosedd (till 
exempel en ökning från fyra till sex arméfördel-
ningar). I det rådande opinionsläget, där man i 
debatt och politik i Sverige alltmer såg slagskug-
gorna från Berlin och Moskva torna upp sig, var 
det en klar framgång för den militära lobbyverk-
samheten, i mycket fylkad kring Helge Jung. 
Denne ansåg att man hade fått riksdagen med så 
långt det var möjligt i försvarsvänlig riktning när 
det gällde tioårsplanen och att det sedan gällde 
att fortsätta att trycka på och utveckla argumen-
ten om stridskrafternas modernisering, främst i 
fråga om armén och $ygvapnet.

Svagheter var dock att kategoriklyvningen 
bibehölls och att övningstiden endast utökades 
marginellt. Sverige skulle fortfarande satsa på en 

Det tyska pansarskeppet Schleswig-Holstein på örlogs-
besök i Stockholm. Den 1 september 1939 inledde 
fartyget andra världskriget genom att beskjuta den 
polska fästningen Westerplatte vid Danzig. Den tyska 
upprustningen och de många auktoritära regimerna 
i Europa sågs som ett hot i Sverige, där man hade 
hoppats på Nationernas förbunds anda av fred och 
folkförsoning.
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hoppats på Nationernas förbunds anda av fred och
folkförsoning.
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sommararmé där en tredjedel av de värnpliktiga 
inte !ck någon vapenutbildning. I riksdagen 
blev det i slutskedet hårda manglingar, som slu-
tade med att mellanpartiernas bud togs, det vill 
säga socialdemokraternas underbud avvisades 
men även högerns plädering för en ökad andel 
av anslagen till "ottan (pansarbåtsbyggen), för 
vilken Jung, helt i linje med hans strategiska 
tänkande, hade ringa förståelse. Resultatet var 
dock att nedrustningskurvan bröts och att för-
svaret skulle få ökade resurser efter hand.

Försvarsbesluten 1925 och 1936 kunde ha 
gett utrymme för en radikal teknisk omstruk-
turering av det svenska försvaret. Tillväxten av 
Hitlertyskland och Stalins Sovjetunionen från 
1933 borde ha lett till en snabb omprövning av 
hotbilden och löpande beslut om en systema-
tisk återtagning av den svenska försvarse#ekten 
i ordnade former. Detta hade till krigsutbrottet 
1939 kunnat ge Sverige ett relativt modernt 
försvar, som därefter hade kunnat utvidgas 
ytterligare under de krigsår som följde. Teorin 
bakom besluten var att det skulle vara möjligt 
att genom föra en rask återtagning av militär 
kraft i ett hotfullt läge. Detta hade emellertid 
politikerna inte kraft och uthållighet att hålla 
fast vid. Teorin förblev grå och dammades av 
endast vid högtidliga, retoriska tillfällen. Något 
tillskott till Sveriges försvarskraft gav dock detta 
knappast; möjligen kan någon utländsk poten-
tat ha förväxlat verkligheten med skenet och 
imponerats av det svenska försvarets yttre glans. 
Retorik kan fungera som ett medel i säkerhets-
politiken.

Samlad ledning – försvarsstaben inrättas
En viktig reform var att en gemensam försvars-
stab inrättades 1937. Detta var helt i linje med 
Junggruppens argumentering för en samlad 
ledning av rikets försvarskrafter i en mer e#ek-
tiv organisation (med målet att öka samverkan 
mellan marinen, armén och "ygvapnet). Inom 
högern var man på vissa håll sur över att Jung 
et consortes hade slagit in på bondeförbundets 
och folkpartiets kompromisslinje i riksdagen. 
Den nye högerledaren, Gösta Bagge, förkla-
rade att han ”aldrig kunde förlåta att Jung hade 
förhindrat militärerna i Försvarskommissionen 
att förena sig i en gemensam reservation med 
högern”. Sanningen var dock snarast att Bagge 
hade lyckats få marinen med sig en god bit på 
en linje, men den backade snart ut, varför den 
militära enhetslinjen ändå bröts. Den initierade 
Carl August Ehrensvärd polemiserade för sin 
del mot Bagge i denna fråga och ansåg att utan 
Jung och de unga o$cerarna, och deras starka 
sammanhållning, hade man aldrig fått beslutet 
1936. Bagge förblev dock misslynt över Jung 
och förklarade för Ehrensvärd att ”även jag kan 
vara hämndgirig” – något som vi senare skall 
se spelade in vid ÖB-valet 1944. Bagge ansåg 
generellt att politiserande o$cerare av Jungs typ 
var ett otyg – inte minst därför att de rörde sig 
i alla politiska vatten och inte enbart spelade 
ihop med högern. Hans programförklaring i 
saken löd: ”Jag hatar allt vad intriger heter, och 
därför måste [högertidningen] NDA få en mili-
tär medarbetare som är helt oberoende av den 
där Jung och allt vad juntor heter.”

Statsminister Per Albin Hansson, generalmajor Ernst af 
Klercker, ÖB Helge Jung och marinchef Helge Ström-
bäck vid jagaren Ölands sjösättning i december 1945. 
Den svenska militära upprustningen hade vid denna 
tidpunkt nått långt. En övergång till en lätt flotta 
hade inletts med de moderna jagarna.
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bäck vid jagaren Ölands sjösättning i december 1945.
Den svenska militära upprustningen hade vid denna
tidpunkt nått långt. En övergång till en lätt flotta
hade inletts med de moderna jagarna.
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säga socialdemokraternas underbud avvisades
men även högerns plädering för en ökad andel
av anslagen till flottan (pansarbåtsbyggen), för
vilken Jung, helt i  linje med hans strategiska
tänkande, hade ringa förståelse. Resultatet var
dock att nedrustningskurvan bröts och att för-
svaret skulle få ökade resurser efter hand.

Försvarsbesluten 1925 och 1936 kunde ha
gett utrymme för en radikal teknisk omstruk-
turering av det svenska försvaret. Tillväxten av
Hitlertyskland och Stalins Sovjetunionen från
1933 borde ha lett till en snabb omprövning av
hotbilden och löpande beslut om en systema-
tisk återtagning av den svenska försvarseffekten
i ordnade former. Detta hade till krigsutbrottet
1939 kunnat ge Sverige ett relativt modernt
försvar, som därefter hade kunnat utvidgas
ytterligare under de krigsår som följde. Teorin
bakom besluten var att det skulle vara möjligt
att genomföra en rask återtagning av militär
kraft i ett hotfullt läge. Detta hade emellertid
politikerna inte kraft och uthållighet att hålla
fast vid. Teorin förblev grå och dammades av
endast vid högtidliga, retoriska tillfällen. Något
tillskott till Sveriges försvarskraft gav dock detta
knappast; möjligen kan någon utländsk poten-
tat ha förväxlat verkligheten med skenet och
imponerats av det svenska försvarets yttre glans.
Retorik kan fungera som ett medel i säkerhets-
politiken.
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Samlad ledning — försvarsstaben inrättas
En viktig reform var att en gemensam försvars-
stab inrättades 1937. Detta var helt i linje med
Junggruppens argumentering för en samlad
ledning av rikets försvarskrafter i en mer effek-
tiv organisation (med målet att öka samverkan
mellan marinen, armen och flygvapnet). Inom
högern var man på vissa håll sur över att Jung
et consortes hade slagit in på bondeförbundets
och folkpartiets kompromisslinje i  riksdagen.
Den nye högerledaren, Gösta Bagge, förkla-
rade att han "aldrig kunde förlåta att Jung hade
förhindrat militärerna i Försvarskommissionen
att förena sig i en gemensam reservation med
högern". Sanningen var dock snarast att Bagge
hade lyckats få marinen med sig en god bit på
en linje, men den backade snart ut, varför den
militära enhetslinjen ändå bröts. Den initierade
Carl August Ehrensvärd polemiserade för sin
del mot Bagge i denna fråga och ansåg att utan
Jung och de unga officerarna, och deras starka
sammanhållning, hade man aldrig fått beslutet
1936. Bagge förblev dock misslynt över Jung
och förklarade för Ehrensvärd att "även jag kan
vara hämndgirig" — något som vi senare skall
se spelade in vid ÖB-valet 1944. Bagge ansåg
generellt att politiserande officerare av Jungs typ
var ett otyg — inte minst därför att de rörde sig
i alla politiska vatten och inte enbart spelade
ihop med högern. Hans programförklaring i
saken löd: "Jag hatar allt vad intriger heter, och
därför måste [högertidningen] NDA få en mili-
tär medarbetare som är helt oberoende av den
där Jung och allt vad juntor heter."
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Tydligare kunde det nog inte sägas: Helge 
Jung var redan nu en fruktad man med ett stort 
in  !ytande i ledande militära kretsar och med en 
förmåga att mobilisera folk och opinioner för 
sin sak, och slipade manövrar var ett självklart 
medel för att nå målet. Samtidigt hade Jungs 
självuppo"rande arbete i Försvarskommissio-
nen imponerat på riksdagspartierna och deras 
ledare, även om högerledaren Bagge ansåg att 
Jung hade ”kört över” högern i försvarsfrågan. 
Stats minister Per Albin Hansson och ledande 
före trädare för socialdemokraterna, bondeför-
bun det och folkpartiet såg dock uppenbart 
Helge Jung som en coming man och en viktig 
för bindelseman över i den framtida militär led-
ningen. Som ett brev på posten kom också en 
belöning till Helge Jung för det trägna arbetet 
i 1930 års försvarskommission: han utnämn-
des till överste och chef för arméstaben 1937. 
Generalstaben delades nu upp i försvarsstaben 
och arméstaben. På den senare låg de tunga 
organisations-, utbildnings- och utrustnings-

frågorna för armén (tillsammans med armé - 
inspektionen).

Jung som arméstabschef
I arméstaben ställdes Jung inför stora svårig-
heter, inte minst därför att han länge hade varit 
borta från trupptjänst och även saknade erfaren-
het som regementschef. Skickliga avdelnings-
chefer, som till exempel Gunnar Berggren på 
organisationsavdelningen, kompenserade dock 
mycket.

Jung blev nu även chef för generalstabskåren, 
vilket var något av ljuv ironi för den som i ung-
domen hade förvägrats att bli generalstabsaspi-
rant. Denna uppgift var mycket delikat och svår 
i den nya organisationen, där generalstabso#-
cerarna tjänstgjorde i skilda staber. Jung ansva-
rade både för kårrekryteringen och för samman-
hållningen bland generalstabso#cerarna, vilket 
var en besvärlig extrauppgift vid sidan av chef-
skapet för arméstaben. Samarbetet med den 
nye försvarsstabschefen, Olof $örnell, var inte 
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heller gott. Vad som brast i personlig kontakt 
mellan de högsta cheferna !ck i stället klaras 
ut på avdelningsnivå. Det gick vanligen utan 
större svårigheter eftersom resultat måste åstad-
kommas utan prestigehänsyn.

En ögonblicksbild av Helge Jung vid den här 
tiden ger Carl August Ehrensvärd i sina dag-
boks anteck ningar från den 23 november 1938. 
I detta läge hade Sverige och Finland avtalat om 
ett gemensamt försvar av Åland i händelse av 
krig och försvarsstaberna hade närmare utfor-
mat en  planering, den så kallade Stockholms-
planen. Jung kom som chef för arméstaben att 
delvis föras åt sidan i denna sak. Han var dess-
utom allmänt kritisk till att inte få ett större 
in"ytande på armésidan inom försvarsstaben. 
Ehrensvärds bild av motsättningarna är när-
mast obetalbar: 

Var hos Jung och blev pumpad. Han var 
utklädd till general i en illasittande uni-
form, men var lika sur som vanligt på 
grund av förmenta oförrätter från För-
svarsstaben = avd A:s sida. Jag förklarade 
och bad honom tala direkt med general 
#örnell. – Jag klargjorde för honom hur 
trevligt det var, att komma hem efter 10 
dagars slagsmål om Ålandsfrågan med !n-
narna, som nog hade varit värre än några 
förr, och sedan genast få känna all trevnad 
här hemma, som väl korresponderade med 
Dagens Nyheter och annat. [DN var kri-
tisk i Ålandsfrågan].

Jung var i detta läge kritisk mot #örnell, 
som han ansåg gynnade "ottan för mycket på 
arméns bekostnad. Förhandlingar pågick med 
regeringen om extraanslag till materiel sam-
tidigt som arméledningen tryckte på om en 
utökad utbildningstid. Jung ansåg att #örnell 
spelade bort denna för armén viktiga fråga för 
en satsning på två pansarskepp för "ottan, vilket 

inte var en lika akut fråga. Dessutom ansåg han 
att #örnell borde agitera mer i försvarsfrågan, 
en idé som även för Jung torde ha tett sig när-
mast absurd.

Det östra krigsfallet
”Jungjuntans” linje med krav på stor rörelse fri-
het i det östra krigsfallet, det vill säga ett sov-
jetiskt anfall på Finland, hade nu avsatt vissa 
spår i den nya försvarsplanen. Här räknade 
dock regeringen med att man skulle få en lång 
frist vid en upptornande kon"ikt och först sent 
behövde bestämma sig för en eventuell svensk 
insats på Finlands sida, det vill säga man kunde 
hålla handlingsmöjligheterna öppna. Den mili-
tärt skolade Erik Boheman på UD (kabinetts-
sekreterare 1938–45), som var god vän med 
Jung och Ehrensvärd, fann denna något letar-
giska uppfattning vara livsfarlig eftersom den 
kom från sådana militära dilettanter som Per 
Albin Hansson (s) och kronprins Gustaf Adolf. 
”Han sade att han kände sig djupt tröstad och 
lugnad när det kom från sådana auktoriteter.” 
Jung-gruppen var uppenbart skeptisk till rege-
ringens medvetenhet om det moderna blixtkri-
gets karaktär. Ehrensvärd noterade till exem-
pel följande fråga: ”Hur skall detta arma lands 
regering klara sig inför ultimata från två håll 
några dagar efter ett krigsutbrott?”

En aktiv insats för Finland i ett krig mot 
Sovjet var Jungs strategiska imperativ. Endast 
härigenom ansåg han att Sverige kunde göra en 
insats inom ramen för Nationernas förbunds 
sanktionspolitik och få stöd av en bred inter-
nationell opinion. Problemet var att Sveriges 
för svar endast var halvmodernt och saknade 
eld kraft och rörlighet för operationer på !nsk  
mark. Det svaga "ygvapnet var en ytterligare 
black om foten. I det läget hjälpte det inte att 
det fanns en strategisk vision (”en strategisk 
örnblick”), för ville man nå målet måste man 
också ha medlen för nå detta.
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Splittring och sprickor
På våren 1939 rådde en allvarlig splittring 
mellan försvarsstaben och arméstaben, det vill 
säga rakt igenom generalstabskåren, vilket Jung 
inte var helt utan skuld för. Motsättningen 
mellan !örnell och Jung hade nu fördjupats 
och den nye försvarsministern Per Edvin Sköld 
(s) lyssnade gärna på den sjömilitära argumen-
teringen när det gällde prioriteringar och plane-
ring. Den föryngrade "ottledningen, med ami-
ralerna Fabian Tamm och Gösta Ehrensvärd i 
spetsen, hade också verkat i en för "ottan fördel-
aktig riktning. Resultatet blev en ökad agitation 
från "ottan om en ersättningsbyggnad av tunga 
fartyg (de så kallade !örnellfartygen, då även 
!örnell stödde "ottan i långa stycken), vilket 
kretsen kring Jung fann vara mindre välbetänkt.

Utöver detta kunde man nu börja skönja 
sprickor inom ”Jungjuntan” och på armésidan 
allmänt. Förbindelserna mellan arméledningen 
och försvarsminister Sköld var ansträngda. 
Inom armén var man på många håll kritisk mot 
Jung och den nya arméstabens sätt att arbeta. 
Inspektioner, förvaltningar, armékommandon 
och fördelningsstaber ansåg att hanteringen av 
ären dena gick för långsamt och att riktlinjerna 
för framtiden var oklara. Den allmänna känslan 
inom armén var att man höll på att tappa ter-
räng till "ygvapnet och marinen i prioritering-
arna. 1936 års beslut hade varit en framgång för 
armén och ”Jungjuntan” men därefter lämnade 
upp följningen mycket övrigt att önska. Bland 
andra Jung och Ehrensvärd ansåg att !örnell 
var för svag som försvarsstabschef.

Utvecklingen 1937–39 var komplicerad och 
!örnell knappast mannen att kraftfullt hantera 
den. Samarbetet mellan avdelningarna i försvars-
staben och arméstaben reglerades inte klart och 
försöken till ett bättre samarbete misslyckades, 
bland annat på grund av personmotsättningar. 
Jungs ledarstil stötte dessutom många: ”För-
svarsstabens avdelningschefer ha efterhand fått 

den uppfattningen, att de ’förhörts’ av [Jung]. 
– De som inte känna Jungs sätt och arbets-
metod: att sätta sig i efterhand, ha ofta känt sig 
osäkra och stötts bort av hans sarkasmer.”

En stor spricka uppstod mellan försvars sta-
ben och arméstaben våren 1938 då försvaret #ck 
ett extra sjuttiomiljonersanslag till beredskapens 
stärkande. !örnell visade sig här samarbeta 
sämst med armésidan (!), vilket ledde till att 
"yget och "ottan gynnades och till att satsning-
arna på armésidan blev sena och bortplottrade. 
Den bekymrade chefen för arméoperations- 
avdel ningen i försvarsstaben, Carl August Ehren -
svärd, ansåg att "ottan #ck sin nybyggnadsplan 
i hamn (pansarskepp á la !örnell, av kritikerna 
kallade Epaskepp) och även "yget påslag medan 
motsättningarna på armésidan var sådana att 
man tappade sina o$ensiva möjlig heter: ”Det 
är att observera, att jag icke #ck något stöd från 
arméhåll i mina bemödanden att få fram åtgär-
der för den personella beredskapens stärkande 
och ej heller från !örnell.”

”Jungjuntan” insåg i detta läge, på våren 
1939, att det inte gick att komma förbi  !örnell 
och Sköld när det gällde framtiden. Taktiken 
var klar: enigheten i den egna grupperingen 
måste återställas, marinens ökade in"ytande 
på !örnell och Sköld beskäras och riktlinjer 
för en arméreform (längre övningstid, moder-
nare materiel med mera) tas fram. En veritabel 
 propagandaorganisation skulle sedan organise-
ras vid arméstaben av Jung, allt i syfte att återta 
förlorad terräng. Särskilt viktig var den utökade 
övningstiden, som skulle utgöra grunden för en 
snabb expansion i ett krisläge.

Krigsmolnen tätnar 
Utvecklingen gick nu fort mot det nya europe-
is ka storkriget. Bristerna i den svenska bered-
skapen hade visat sig tydligt vid München krisen 
1938. Ett års värnplikt blev nu lösenordet i 
debatten för en utökad övningstid. Bara på detta 

Splittring och sprickor
På våren 1939 rådde en allvarlig splittring
mellan försvarsstaben och armsstaben, det vill
säga rakt igenom generalstabskåren, vilket Jung
inte var helt utan skuld för. Motsättningen
mellan Thörnell och Jung hade nu fördjupats
och den nye försvarsministern Per Edvin Sköld
(s) lyssnade gärna på den sjömilitära argumen-
teringen när det gällde prioriteringar och plane-
ring. Den föryngrade flottledningen, med ami-
ralerna Fabian Tamm och Gösta Ehrensvärd i
spetsen, hade också verkat i en för flottan fördel-
aktig riktning. Resultatet blev en ökad agitation
från flottan om en ersättningsbyggnad av tunga
fartyg (de så kallade Thörnellfartygen, då även
Thörnell stödde flottan i långa stycken), vilket
kretsen kring Jung fann vara mindre välbetänkt.

Utöver detta kunde man nu börja skönja
sprickor inom "Jungjuntan" och på armssidan
allmänt. Förbindelserna mellan armsledningen
och försvarsminister Sköld var ansträngda.
Inom armen var man på många håll kritisk mot
Jung och den nya armsstabens sätt att arbeta.
Inspektioner, förvaltningar, armskommandon
och fördelningsstaber ansåg att hanteringen av
ärendena gick för långsamt och att riktlinjerna
för framtiden var oklara. Den allmänna känslan
inom armen var att man höll på att tappa ter-
räng till flygvapnet och marinen i prioritering-
arna. 1936 års beslut hade varit en framgång för
armen och "Jungjuntan" men därefter lämnade
uppföljningen mycket övrigt att önska. Bland
andra Jung och Ehrensvärd ansåg att Thörnell
var för svag som försvarsstabschef.

Utvecklingen 1937-39 var komplicerad och
Thörnell knappast mannen att kraftfullt hantera
den. Samarbetet mellan avdelningarna i försvars-
staben och armsstaben reglerades inte klart och
försöken till ett bättre samarbete misslyckades,
bland annat på grund av personmotsättningar.
Jungs ledarstil stötte dessutom många: "För-
svarsstabens avdelningschefer ha efterhand fått

den uppfattningen, att de 'förhörts' av [Jung].
— De som inte känna Jungs sätt och arbets-
metod: att sätta sig i efterhand, ha ofta känt sig
osäkra och stötts bort av hans sarkasmer."

En stor spricka uppstod mellan Försvarssta-
ben och armsstaben våren 1938 då försvaret fick
ett extra sjuttiomiljonersanslag till beredskapens
stärkande. Thörnell visade sig här samarbeta
sämst med armssidan (!), vilket ledde till att
flyget och flottan gynnades och till att satsning-
arna på armssidan blev sena och bortplottrade.
Den bekymrade chefen För armsoperations-
avdelningen i försvarsstaben, Carl August Ehren-
svärd, ansåg att flottan fick sin nybyggnadsplan
i hamn (pansarskepp å la Thörnell, av kritikerna
kallade Epaskepp) och även flyget påslag medan
motsättningarna på armssidan var sådana att
man tappade sina offensiva möjligheter: "Det
är att observera, att jag icke fick något stöd från
armshåll i mina bemödanden att få fram åtgär-
der för den personella beredskapens stärkande
och ej heller från Thörnell."

"Jungjuntan" insåg i  detta läge, på våren
1939, att det inte gick att komma förbi Thörnell
och Sköld när det gällde framtiden. Taktiken
var klar: enigheten i  den egna grupperingen
måste återställas, marinens ökade inflytande
på Thörnell och Sköld beskäras och riktlinjer
för en armsreform (längre övningstid, moder-
nare materiel med mera) tas fram. En veritabel
propagandaorganisation skulle sedan organise-
ras vid armsstaben av Jung, allt i syfte att återta
förlorad terräng. Särskilt viktig var den utökade
övningstiden, som skulle utgöra grunden för en
snabb expansion i ett krisläge.

Krigsmolnen tätnar
Utvecklingen gick nu fort mot det nya europe-
iska storkriget. Bristerna i den svenska bered-
skapen hade visat sig tydligt vid Miinchenkrisen
1938. Ett års värnplikt blev nu lösenordet i
debatten för en utökad övningstid. Bara på detta
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sätt skulle Sverige få ökad respekt i omvärlden 
när krigsmolnen hopade sig över Europa, reso-
nerade Jung med !era. "örnell #ck dock inte 
något gehör hos ”den röd-gröna” regeringen 
(socialdemokraterna, bondeförbundet) för en 
ökning och ansåg att det var omöjligt att ta 
upp frågan med regeringen, som var helt nega-
tiv. (Denna inställning skulle knappast ha delats 
av Jung, som otvivelaktigt hade tagit tjuren vid 
hornen och sökt omvända rege ringen.)

Det av många väntade och fruktade stor-
kriget utbröt hösten 1939. Åter stod Europa i 
brand. Snart stod klart för de nordiska länderna 
att västdemokratiernas möjligheter att ingripa 
aktivt i Nord- och Centraleuropa var ringa, då 
de var både politiskt och militärt svaga. Väst-
makterna gick till krig för att försvara Polen, 
men misslyckades och kriget fastnade i ”"e 
Phony War” – ställningskriget på västfronten 
– till våren 1940. Till skillnad mot under det 
första världskriget kunde Nordens stater denna 
gång inte stå utanför kriget. Stalin och Hitler 
delade det polska rovet, Stalin ska$ade sig kon-
troll över Baltikum och den 30 november 1939 
anföll Sovjetunionen Finland i syfte att införliva 
landet med sitt välde.

Det av Jungkretsen länge debatterade hotet 
i öster hade alltså blivit blodig verklighet. Det 
lilla Finland stod nu ensamt även om världs-
opinionen gav Finland sitt stöd i Nationernas 
förbund och Sovjetunionen fördömdes som an- 
gripare. Både Stalin och Hitler struntade dock 
i Nationernas förbund och gick vidare med 
sin aggressiva expansionspolitik, som till sist 
skulle krocka sommaren 1941, då Hitler vände 
vapnen mot Sovjetunionen.

En god del av de ledande personerna inom 
gruppen kring Ny Militär Tidskrift och ”Jung-
juntan” satt nu i ledande ställningar. Rappe var 
till förordnad försvarsstabschef och planerade 
och pläderade för ett ingripande på #nsk sida i 
kriget mot Sovjetunionen. Jung var arméstabs-

chef och Ehrensvärd gick ut som en av ledarna 
för den svenska frivilligkåren, som började orga -
ni seras.

Redan den 30 november 1939 började Sve-
rige mobilisera en hel armékår för att trygga 
Norrbotten. Kriget hade kommit till Norden. 
I Sverige bildades nu en samlingsregering av 
de fyra stora riksdagspartierna (socialdemokra-
terna, högern, bondeförbundet och folkpar-
tiet) medan kommunisterna, som stödde det 
sov jetiska angreppet på Finland, blev varg i 
veum och röster höjdes för att förbjuda partiet. 
I fackföreningarna rensades kommunisterna ut i 
många styrelser.

Militärt och strategiskt var läget mörkt för 
Finland. Finnarna försvarade sig heroiskt och 
vann en rad segrar i december 1939 (Karelska 
näset, Salla, Lappland) trots stora brister i fråga 
om modern materiel. Sverige lämnade frikostig 
hjälp i form av militär utrustning, ja den var så 
stor att ”en hel arméfördelning” försvann, som 
annars skulle ha satts upp 1940. Främst var det 
fråga om eldhandvapen, pansar- och luftvärn 
och ammunition. De militära förråden länsa-
des delvis för Finlands sak. Det gick så långt 
att regeringen tvekade om man kunde skicka 
så mycket av bristvaran modern militärmate-
riel, som så väl behövdes för det egna landets 
skydd. En svensk frivilligkår om cirka 8 000 
man började organiseras (den tog över försva-
ret av #nska Lappland i februari/mars 1940) 
men i övrigt sade Sverige nej när det gällde att 
stödja Finland med reguljär svensk trupp. Fin-
land begärde detta vid !era tillfällen, men den 
svenska regeringen såg sig tvungen att svara nej, 
sist vid den så kallade kungadiktamen i februari 
1940.

Från dålig svensk beredskap till forcerad 
upprustning
Beredskapsläget när det gällde det svenska för-
svaret var sådant att endast smärre enheter hade 
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kunnat sändas över till Finland. Bristerna i fråga 
om utbildning, vapen och materiel var allt - 
för stora. Det svenska försvaret var brokigt 
sammansatt och till stora delar ihåligt, som en 
konsekvens av försummelserna under 15 års 
tid med anslag och övningar. Nu krävdes en 
intensiv upprustning, som måste ske på dåliga 
villkor. Modern materiel gick knappast att köpa 
utifrån, och inhemsk tillverkning i stor skala 
skulle ta lång tid. Till detta kom behovet av en 
forcerad efter- och vidareutbildning av förban-
den. Utgångsläget var så dåligt att det enda man 
kunde hoppas på under rådande villkor var att 
landet på sikt skulle kunna få fram ett i bästa fall 
halvmodernt försvar jämfört med stor makterna.

Det var dystra utsikter och dåliga odds för 
den gamla krigarnationen Sverige. Men något 
av ett mirakel inträ!ade. Under det hårda yttre 
trycket reste sig regering och folk som en man, 
nationellt eniga och samlade. Den stora o!er-
viljan och samhällslojaliteten hos folket och 
alla grupper i samhället, inklusive näringslivet, 
gjorde att man på några år lyckades genomföra 
en forcerad upprustning. Till skillnad mot de 
nordiska grannländerna slapp Sverige kriget, 
vilket främst torde ha berott på landets mindre 
utsatta strategiska läge, men även på den försik-
tiga neutralitetspolitiken som regeringen förde 
med stöd av den militära beredskapen. Bristen 
på moderna "ygplan, stridsvagnar och tunga 
artilleripjäser förblev länge akilleshällar för det 
svenska försvaret och #ck egentligen inte sin 
lösning förrän på 1950-talet. Detta om något 
visade på den militära återtagningens dilemma 
för en mindre nation som Sverige.

Under beredskapsåren 1939–45 kom mycket 
extrautbildning av främst äldre värnpliktiga att 
genomföras (ersättningsreserven, depåförband 
och lokalförsvar). Detta tog stor kraft under de 
inledande ”mörka åren” 1940–42 men genom-
fördes med stor energi och i god ordning. Det 
var en stark prestation av produktionsledningen 

inom främst armén, det vill säga arméstaben, 
arméinspektionen och milobefälhavarna. Inte 
minst bidrog ledande arméo$cerare som Jung, 
Carl August Ehrensvärd, Nils Swedlund och 
Axel Rappe d.y. till denna dynamiska utveck-
ling och de goda resultaten. Arméstabens orga-
nisations- och utvecklingsavdelningar #ck till-
sammans med truppinspektionerna ett mycket 
tungt arbete under beredskapen, men klarade 
detta utmärkt. Huvudproblemen var i stället 
materiel frågorna, där landet var underförsörjt, 
och svårigheterna med att ta ut ”hela folkets 
värnkraft” genom en intensi#erad utbildnings-
verksamhet.

Trots enorma ansträngningar under bered-
skapen 1939–45, då försvaret tidvis drog större 
utgifter än alla civila utgifter i statsbudgeten, 
lyckades upprustningen endast till hälften. 
Det blev en dyr upprustning på dåliga villkor, 
just det som Jungkretsen länge hade varnat 
för. Huvudproblemet 1940–45 var inte pengar 
utan bristen på modern materiel och på ade-
kvat utbildad personal. Resultatet blev att det 
svenska försvaret vid krigsslutet stod med en 
stor mängd materiel, som snabbt höll på att 
bli föråldrad och därför behövde förnyas. I rea-
liteten var detta en stor kapitalförstöring. Om 
statsmakterna varit mer framsynta 1935–39 
hade kostnaderna på materielsidan sannolikt 
kunnat hållas nere under beredskapen.

En person som var mycket medveten om 
bristerna i det svenska försvarets utbildning och 
utrustning liksom bristen på strategiska pers-
pektiv hos stats- och utrikesledningen i detta 
läge var Helge Jung. Han hade tillsammans 
med sina meningsfränder i drygt dussinet år 
pläderat för en modernisering av försvaret och 
en  o!ensiv strategi mot hotet i öster. Det svaga 
svenska försvaret 1939–40 var ett resultat av 
1930-talets svenska försvarspolitik, där Jung 
ändå aktivt hade lyckats vända opinionen till 
förmån för försvaret. Detta var dock inte nog. 
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Det !nska vinterkriget, följt av Hitlers angrepp 
på Danmark och Norge den 9 april 1940, 
väckte till sist folk och regering. Det var mycket 
sent, livsfarligt sent enligt Jung och hans 
meningsfränder. Nu öppnades till sist  statens 
kassakistor på vid gavel.

Motsättningar och kriser i ett inringat land 
Att Sverige inte aktivt slöt upp på Finlands sida i 
försvarskriget mot Sovjetunionen blev en bitter 
missräkning för den svenska militärledningen. 
Axel Rappe krävde i februari 1940 i regeringen 
en svensk intervention i Finland, men rege-
ringen vägrade och omplacerade raskt Rappe. 
(Han hölls i reserv som inspektör med mera 
och var sannolikt tilltänkt att leda den svenska 
fältarmén i krig.) Den sluge Jung syntes inte så 
mycket i Rappea"ären utan arbetade lugnt och 
metodiskt vidare på allt viktigare poster i försva-
ret. Jung blev 1940 chef för den andra arméför-
delningen i Jämtland och var nu mer än fullt 

sysselsatt, vilket främst visade sig i att han mer 
eller mindre försvann från försvarsdebatten. År 
1942 blev han milobefälhavare i andra militär-
området (stab i Östersund) och ägnade sig här 
bland annat åt strategisk planering gentemot de 
tyska styrkorna i det ockuperade Norge.

En viktig insats gjorde Jung som befälhavare 
i norr i samband med den så kallade februarikri-
sen 1942. Inför ett befarat tyskt anfall mot Sve-
rige med bland annat luftlandsättningar snabb-
mobiliserades stora delar av fältarmén med stöd 
av marin och #ygvapen. Denna vintermobilise-
ring lyckades väl och imponerade även på tys-
karna, som trodde på den svenska propagandan 
att den var riktad mot en allierad landstigning 
i Norge. För Jung och den svenska armén var 
februarimobiliseringen något av en vändpunkt, 
som visade att armén hade nått ett högre strids-
värde än tidigare och dessutom var väl tränad för 
vinterkrigföring. Många brister kvarstod fort - 
farande i fråga om exempelvis vapen och mate-
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riel och den operativa ledningen av de högre 
förbanden, men viktigast var att armén nu hade 
rest sig ur sitt tidigare svaghetstillstånd. Det 
svenska försvaret var på väg att återta kraft och 
e!ektivitet, vilket gladde Helge Jung i djupet av 
hans själ: Gustav II Adolfs gamla länsregemen-
ten gjorde åter skäl för namnet.

Från sommaren 1940 var Sverige inringat av 
tyska och sovjetiska trupper och avskuret från 
en stor del av sin handel på världshavet. Det var 
ett prekärt säkerhetspolitiskt läge med en hård 
press från det segerrika Tyskland, som tilltving-
ade sig det så kallade transiteringsavtalet (järn-
vägstransporter för tysk räkning) och handels-
politiska fördelar. Hitlerregimen krävde även en 
svensk välvillig neutralitet gentemot Tyskland 
med en ökad regeringskontroll av den svenska 
opinionen.

De mörka åren 1940–42 var Sverige utsatt 
för hård tysk press men lyckades ändå värna sin 
frihet och sitt oberoende. Neutraliteten  nag gades 
dock helt klart i kanten. Det svaga försva ret 
betydde att landet inte kunde bjuda tillräckligt 
stark motståndskraft mot diktaturerna i när-
området. Här grundlades vad man har kallat 
andra världskrigs-syndromet hos svenska poli-
tiker – aldrig mer skulle Sverige hamna i ett så 
pinsamt försvarspolitiskt läge, löd läxan från 
krigsåren över till det kalla kriget.

ÖB-valet 1944
Olof "örnell blev i december 1939 Sveriges 
förste överbefälhavare och kom att kvarstanna 
på sin post till den 1 april 1944 då han avlöstes 

av Helge Jung som ÖB. "örnell hade ett gott 
namn i Tyskland, vilket gjorde att regeringen 
gärna ville behålla honom för att stabilisera de 
känsliga relationerna mellan länderna under de 
tyska framgångsåren under kriget. Han ansågs 
dessutom vara lojal, plikttrogen och fri från 
intriger, vilket gjorde att försvarsminister Sköld 
och utrikesminister Günther gav honom sitt 
kraftfulla stöd och #ck samlingsregeringen med 
på en förlängning av hans tid som ÖB med ett 
år i början av 1943.

När det gällde Jung ansåg uppenbart många 
ledande politiker vid denna tid att denne var 
en dynamisk ledare men även en slipad intrigör 
med ett mäktigt in$ytande i ledande militära 
kretsar. Han var en stark man som det gällde att 
behandla varligt. Jungs rykte grundlades tidigt 
och hade med åren vuxit. Enligt en notering 
av Ehrensvärd den 1 mars 1943 ansåg försvars-
ministern i detta läge att det fanns fem kandi-
dater till ÖB-posten efter "örnell: general-
majorerna Jung, Rappe, Archibald Douglas 
(chef för Övre Norrlands trupper), Axel Bred-
berg och $ygvapenchefen Bengt Nordenskiöld. 

I december 1943 kom diskussionen upp på 
nytt. Inom UD ansåg man det nu lämpligt att 
"örnell avgick, och inom regeringen tog Sköld 
upp kandidaterna, som nagelfors ganska kri-
tiskt. Till sist förordade han Jung ”men mycket 
surt och egentligen så att man förstod att han 
allra helst skulle vilja hålla kvar "örnell”. Stats     -
minister Per Albin Hansson, som alltid hade 
samarbetat väl med Jung, stödde nu raskt 
honom, vilket gjorde att hans kandidatur #ck 

Det dagliga arbetet som ÖB. En medarbetare föredrar 
ett ärende medan sekreteraren tar diktamen. Man kan 
notera de nya uniformerna, där Sverige länge haft för 
vana att följa snitten hos segrarmakterna. Snittet blev 
mer anglosaxiskt efter första världskriget, vilket slog 
igenom fullt ut efter andra världskriget, medan tyskt 

och franskt hade dominerat under äldre epoker. ÖB 
Jung trivdes bra i anglosaxiskt inspirerad mundering 
modell 1939 – i sitt  Lundatal 1949 talade han för en 
anslutning till Atlant pakten.
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riel och den operativa ledningen av de högre
förbanden, men viktigast var att armen nu hade
rest sig ur sitt tidigare svaghetstillstånd. Det
svenska försvaret var på väg att återta kraft och
effektivitet, vilket gladde Helge Jung i djupet av
hans själ: Gustav II Adolfs gamla länsregemen-
ten gjorde åter skäl för namnet.

Från sommaren 1940 var Sverige inringat av
tyska och sovjetiska trupper och avskuret från
en stor del av sin handel på världshavet. Det var
ett prekärt säkerhetspolitiskt läge med en hård
press från det segerrika Tyskland, som tilltving-
ade sig det så kallade transiteringsavtalet (järn-
vägstransporter för tysk räkning) och handels-
politiska fördelar. Hitlerregimen krävde även en
svensk välvillig neutralitet gentemot Tyskland
med en ökad regeringskontroll av den svenska
opinionen.

De mörka åren 1940-42 var Sverige utsatt
för hård tysk press men lyckades ändå värna sin
frihet och sitt oberoende. Neutraliteten naggades
dock helt klart i  kanten. Det svaga försvaret
betydde att landet inte kunde bjuda tillräckligt
stark motståndskraft mot diktaturerna i  när-
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andra världskrigs-syndromet hos svenska poli-
tiker — aldrig mer skulle Sverige hamna i ett så
pinsamt försvarspolitiskt läge, löd läxan från
krigsåren över till det kalla kriget.

ÖB-valet 1944
Olof Thörnell blev i december 1939 Sveriges
förste överbefälhavare och kom att kvarstanna
på sin post till den 1 april 1944 då han avlöstes
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anslutning till Atlantpakten.
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tyska framgångsåren under kriget. Han ansågs
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på en förlängning av hans tid som ÖB med ett
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nytt. Inom UD ansåg man det nu lämpligt att
Thörnell avgick, och inom regeringen tog Sköld
upp kandidaterna, som nagelfors ganska kri-
tiskt. Till sist förordade han Jung "men mycket
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ökad tyngd. Högerledaren Bagge opponerade sig 
dock mot Jung ”främst på grund av misstroen-
det mot hans karaktär”. (Dessa rancuner gick 
mycket tillbaka på försvarsfrågans behandling 
1935–36). Bagge höll i stället på Ehrensvärd 
som ny ÖB.

Vidare sonderingar ledde fram till att rege-
ringen efter hand enade sig kring Jung som 
ny ÖB med Ehrensvärd som försvarsstabschef, 
vilket ansågs vara en slagkraftig kombination 
inför det väntade krigsslutet. Och så !ck det bli. 
Utnämningen av Jung till ny ÖB togs i nyårs-
konseljen 1944 och skiftet på posten skulle ske 
till våren. Inom generalstabskåren var uppfatt-
ningarna om ny ÖB splittrade men de äldre 
höll, utan entusiasm, på Jung, främst därför 
att denne ansågs bäst att företräda försvaret 
inför regeringen. De yngre höll mer på Ehren-
svärd som en större militär kapacitet – det vill 
säga såg man till försvarspolitiken var Jung att 
föredra, såg man till fältherreegenskaper hade 
Ehrensvärd ett klart försteg. Ehrensvärd ansågs 
av regeringen för övrigt vara för ung att bli 
ÖB. Symtomatiskt var att "örnell i ett öppen-
hjärtigt samtal med Ehrensvärd sade att han 
”ytterligt ogärna såg att Jung blev ÖB”, men 
när detta nu väl var bestämt ville han absolut 
att försvarsstabschefen skulle heta Ehrensvärd. 
Konkret betydde det att regeringen inte hade 
följt "örnells råd om dennes efterträdare.

Den första ÖB-tiden
Helge Jung kom att verka som ÖB 1944–51. 
Under denna period avslutades det andra världs-

kriget och följdes snart av det kalla kriget mellan 
väst- och östblocket. Det var en dramatisk tid 
även för Sverige och det svenska  försvaret. Bytet 
av ÖB den 1 april 1944 upplevdes av samtiden 
som en klar förnyelse av militärledningen. Den 
tyskorienterade  "örnell ersattes av den väst-
inriktade Jung, och den svenska utrikespoliti-
ken blev 1943–45 alltmer västvänlig. Följande 
notering av Sven  Grafström, biträdande chef 
vid UD:s politiska avdelning om ÖB-skiftet är 
talande: ”En sak kan man hoppas på, ja nästan 
vara säker om: Kombinationen Jung – Ehren-
svärd blir starkare och något mera att hålla i 
hand än kombinationen "örnell-Åkerhielm på 
sin tid – och väl är det för de tider som stunda!”

I krigets slutskede 1944–45 gällde det att 
göra en svensk insats för Norden. Jung och 
Ehrensvärd var mycket måna om att hjälpa 
 Finland ut ur kriget och klargjorde tillsammans 
med regeringen och UD i augusti 1944 att det 
nu snabbt gällde att nå vapenstillestånd med 
Sovjetunionen och bryta med Hitlertyskland. 
(Finland och Tyskland hade varit vapenbröder 
sedan juni 1941, även om Finland hävdade att 
man förde ett separatkrig.) Marskalken Gustaf 
Mannerheim förstod att kriget var förlorat och 
Finland slöt vapenstillestånd med de allierade i 
september 1944. Därefter måste !nnarna för-
driva de tyska trupperna från !nska Lappland, 
vilket tog ett halvår. Jung och Ehrensvärd såg i 
detta skede även till att en stor del av den !nska 
underrättelseorganisationen med arkiv togs 
över till  Sverige, den så kallade Stella Polaris- 
aktionen.

ÖB Jung inspekterar när flottans soldater paraderar, 
troligen vid Bataljon Sparre i Karlskrona. Notera de 
nya kulsprutepistolerna – m/1945 blev en stor fram-
gång. Den svenska upprustningen hade nu nått långt 
inom alla försvarsgrenarna. Sverige var under Jungs tid 
som ÖB 1944–51 en regional militär stormakt.

ÖB Jung inspekterar när flottans soldater paraderar,
troligen vid Bataljon Sparre i Karlskrona. Notera de
nya kulsprutepistolerna — m/1945 blev en stor fram-
gång. Den svenska upprustningen hade nu nått långt
inom alla försvarsgrenarna. Sverige var under Jungs tid
som ÖB 1944-51 en regional militär stormakt.
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av ÖB den 1 april 1944 upplevdes av samtiden
som en klar förnyelse av militärledningen. Den
tyskorienterade Thörnell ersattes av den väst-
inriktade Jung, och den svenska utrikespoliti-
ken blev 1943-45 alltmer västvänlig. Följande
notering av Sven Grafström, biträdande chef
vid UD:s politiska avdelning om ÖB-skiftet är
talande: "En sak kan man hoppas på, ja nästan
vara säker om: Kombinationen Jung — Ehren-
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hand än kombinationen Thörnell-Åkerhielm på
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Ehrensvärd var mycket måna om att hjälpa
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med regeringen och UD i augusti 1944 att det
nu snabbt gällde att nå vapenstillestånd med
Sovjetunionen och bryta med Hitlertyskland.
(Finland och Tyskland hade varit vapenbröder
sedan juni 1941, även om Finland hävdade att
man förde ett separatkrig.) Marskalken Gustaf
Mannerheim förstod att kriget var förlorat och
Finland slöt vapenstillestånd med de allierade i
september 1944. Därefter måste finnarna för-.
driva de tyska trupperna från finska Lappland,
vilket tog ett halvår. Jung och Ehrensvärd såg i
detta skede även till att en stor del av den finska
underrättelseorganisationen med arkiv togs
över till Sverige, den så kallade Stella Polaris-
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1945 ledde Jung och Ehrensvärd den svenska 
planeringen för en eventuell militär inmarsch i 
Danmark och Norge (”Rädda Danmark” och 
”Rädda Norge”). Syftet var att kunna ingripa 
om det kom till krigshandlingar med ett blod-
bad på civilbefolkningen och tyskarna inte god-
villigt kapitulerade. Vid en middag den 13 april 
1945 med den danske generalen Knudtzon gav 
Jung danskarna stöd för planen att med svensk 
hjälp paci!cera Själland vid krigsslutet. Den 
5 maj överskeppades den danska brigaden om 
cirka 5 000 man, utbildade i Sverige 1943–45 
som så kallade polistrupper, till Helsingör och 
hjälpte till att upprätthålla lag och ordning 
i Danmark medan tyskarna kapitulerade. På 
motsvarande sätt gick omkring 10 000 norska 
polissoldater in i Norge med tillstånd av den 
svenska regeringen och de allierade efter den 
tyska kapitulationen den 7 maj 1945. Även här 
gjorde Jung och försvarsstaben, UD och rege-
ringen en aktiv insats för broderfolken. Rege-

ringen gick till och med så långt att man erbjöd 
de tyska trupperna i Norge, cirka 400 000 man, 
att gå över gränsen till Sverige och bli interne-
rade där, allt för att undvika blodsutgjutelse. 
Detta alternativ behövde dock aldrig prövas.

Baltutlämningen i november 1945
Hösten 1945 väckte baltutlämningen en opi-
nionsstorm i Sverige. Balter som hade "ytt till 
Sve rige i tysk uniform utlämnades till Sovjet-
unionen efter beslut av den svenska rege ringen 
sommaren 1945. Jung och Ehren svärd var helt 
emot aktionen, som efterlämnade mycket ont 
blod i sinnena. Båda övervägde att i protest 
ställa sina platser till regeringens förfogande, 
vilket ledde till att den så kallade statspolisen 
övertog själva utlämningen från militären. Den 
sovjetiske ministern i Stockholm anklagade 
Jung för att ha försökt hindra balt utlämningen 
vid ett samtal med utrikesminister Undén, 
vilket senare gjorde Jung ”argare än jag någon-
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sin sett honom”. Hela a!ären var pinsam och 
hård kritik riktades mot den svenska rege-
ringen medan militärledningen i denna fråga 
i stort sett gick fri.

Från fredsoptimism till det kalla kriget
Åren 1945–47 rådde fredsoptimism i Europa, 
vilken "ck ett brått slut med det kalla krigets 
uppblossande efter Pragkuppen 1948. I Sverige 
tillsattes 1945 års försvarsutredning i syfte att 
begränsa försvarets organisation och kostnader i 
framtiden. Det var särskilt socialdemokraterna, 
som ensamma hade bildat regering sommaren 
1945, som drev på frågan. Detta kunde dock 
inte Jung stillatigande se på. Nu togs på hans 
initiativ fram en ÖB:s försvarsplan, ÖB 47, med 
sikte på en fortsatt modernisering av det svenska 
försvaret och en högre kostnadsram för försva-
ret. Det var en djärv aktion, som väckte kritik 
från många håll. Detta bet dock inte på Jung, 
som ansåg att även ÖB hade rätt att lägga säker-
hetspolitiska synpunkter på försvarets fram tida 
utformning.

ÖB 47 tog särskilt upp atomkriget och beho-
vet av moderna luftstridskrafter. Kostnadsmäs-
sigt låg det över buden från alla riksdagspar-
tierna, men utvecklingen 1948–49 blev sådan 
att ÖB:s plan snabbt framstod som den mest 
realistiska. Det var en stor triumf för ÖB Jung 
och hans medarbetare. Två parlamentariska för-
svarsutredningar, 1945 års och den så kallade 
Nothinska 1949–50, blev överkörda av utveck-
lingen och skrotades. I stället satsade regering 
och riksdag alltmer på försvaret i det hårdnande 

kalla krigets atmosfär under Stalins sista år vid 
makten i Moskva (1948–53). 

Det svenska försvarets slagkraft ökade nu 
avsevärt, framför allt genom uppbyggnaden av 
ett modernt jakt- och attack#yg, pansarbrigader 
(armén "ck en modern brigadorganisation  år 
1949), övergången från pansarbåtar till en lätt 
#otta med stor rörlighet och eldkraft samt ut-
byggnaden av totalförsvaret.

Hela denna väldiga upprustning och moder-
nisering av det svenska försvaret inleddes under 
Jungs sista år som ÖB och kom att fortsätta i 
bred skala under efterträdaren Nils Swedlund 
(ÖB 1951–61).

En durkdriven överbefälhavare
Jungs främsta insatser som ÖB 1944–51 gällde 
den skickligt förda opinionsbildningen i för-
svarsfrågan, inklusive den epokgörande skrif-
ten ÖB 47, och det goda handlaget med stats-
makterna i beredningen av försvarspolitiken. 
Här visade Jung stor förmåga att utnyttja den 
nationella medvind som blåste för försvaret 
efter Pragkuppen år 1948. Han såg snabbt till 
att nya materiel- och organisationsplaner togs 
fram för armén, marinen och #ygvapnet och att 
dessa dessutom snabbt började realiseras genom 
löpande politiska beslut. Här "ck Jung och stats-
makterna draghjälp av de goda konjunkturerna 
för den svenska industrin och de snabbt ökande 
statsinkomsterna, det vill säga svensk samhälls-
ekonomi expanderade fort och gav draghjälp 
åt försvaret. Även här var det typiskt för Jung 
att han snabbt och e!ektivt, tillsammans med 

En blivande överbefälhavare bör ha simultankapa-
citet för att kunna klara sitt bråda värv. Situationen 
är knappast orealistisk, även om just den här scenen 
sannolikt har uppstått i enlighet med fotografens 
önskemål.
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önskemål.
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bred skala under efterträdaren Nils Swedlund
(ÖB 1951-61).
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den skickligt förda opinionsbildningen i  for-
svarsfrågan, inklusive den epokgörande skrif-
ten ÖB 47, och det goda handlaget med stats-
makterna i  beredningen av försvarspolitiken.
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efter Pragkuppen år 1948. Han såg snabbt till
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löpande politiska beslut. Här fick Jung och stats-
makterna draghjälp av de goda konjunkturerna
för den svenska industrin och de snabbt ökande
statsinkomsterna, det vill säga svensk samhälls-
ekonomi expanderade fort och gav draghjälp
åt försvaret. Även här var det typiskt for Jung
att han snabbt och effektivt, tillsammans med
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skickliga medarbetare, utnyttjade opinionsläget 
och såg till att få någonting gjort för krigsmak-
ten. Frågan är om det svenska försvaret i modern 
tid har haft en så e!ektiv ledare som Helge Jung 
när det gällde att utnyttja opinionen och kon-
junkturerna till försvarets fromma. Han var 
skicklig i detta redan under mellankrigstiden, 
när försvaret kämpade i snålblåsten; han blev 
ännu e!ektivare när opinionen vände under 
beredskapen 1939–45 och under det kalla kri-
gets första fas 1947–51. Det svenska riksförsva-
ret har Helge Jung att tacka för mycket.

Utöver detta visade sig Jung som ÖB – till 
förvåning för många som mindes honom från 
förr – kunna få försvarsgrenarna att samarbeta 
ganska väl i kontakterna med försvarsministern 
Vougt (s), UD och regeringen. Här visade Jung 
nya sällskapstalanger i umgänget med de blå 
försvarsgrenarna, särskilt marinen. Man kunde 
nästan tro att han hade undergått en meta-
morfos, men sanningen var snarast att Jung 
på gamla dar blev mer försonlig, samarbetsvil-
lig och konciliant – och härigenom uppfyllde 
rollen som en överbefälhavare för de tre för-
svarsgrenarna gemensamt. I stället satsade han 
sin främsta energi på att omvända statsmakterna 
till en mer positiv försvarspolitik. Han avvärjde 
även ett förslag vid försvarsbeslutet 1948 om att 
helt slopa ÖB-institutionen – det var ett poli-
tiskt föga förankrat förslag, som Jung genom en 
moto!ensiv lätt stoppade.

När det gällde utrikesfrågor måste hans han-
tering av Rädda Danmark- och Norgeplanerna 
1945 bedömas som skicklig, även om det här 
framför allt var försvarsstabschefen Carl August 
Ehrensvärd som utmärkte sig. Jungs hantering 
av baltutlämningen inför den svenska opinio-
nen visade också hans breda register då han 
klart lyckades markera att skulden föll på rege-
ringen, som hade fattat och vidhöll beslutet, 
medan militärledningen gick fri i den hetsiga 
pressdebatt som följde.

Atlantpaktsvännen Jung
Jung försökte även påverka regeringens och riks-
dagens val av Sveriges säkerhetspolitiska kurs i 
det kalla krigets första formativa fas 1947–50. 
Här bör särskilt hans berömda tal för studen-
terna i Lund i november 1949 nämnas. Vid 
detta tillfälle dristade sig ÖB att säga att  Sveriges 
möjligheter att i längden stå utanför ett nytt 
storkrig i Europa var små. I det rådande läget, 
då Sovjetunionen hade underkuvat Östeuropa, 
ansåg han därför att en svensk anslutning väs-
terut skulle öka den svenska tryggheten, det 
vill säga han rekommenderade i förlängningen 
någon form av anslutning till den nya Atlant-
pakten. 

Talet väckte stort uppseende och "ck ett posi-
tivt gensvar inom delar av högern och folkpar-
tiet, medan socialdemokraterna, med utrikes-
minister Undén och försvarsminister Vougt 
i spetsen, undanbad sig dylikt tal av ”politise-
rande generaler”. Mer än en tillrättavisning blev 
det dock inte från regeringens sida, därtill var 
uppenbart Jungs position i militärledningen 
alltför stark. Risken fanns att hela militärled-
ningen skulle gå i protest om Jung avskeda-
des, vilket kunde dela nationen i försvarsfrågan 
 – spåren från 1914 förskräckte. Slutet blev att 
regeringen fann Jungs Lundatal ha varit ”for-
mellt oantastligt” även om det i sak stred mot 
regeringens politik. Jung "ck kvarstå som ÖB. 
Däremot gick regeringen ut o!entligt och klar-
lade att någon ändring inte hade skett i Sveriges 
alliansfria politik, syftande till neutralitet i krig. 
Därmed var den saken ur vägen, även om en 
viss polemik fortsatte i pressen någon tid. 

Till saken hör att Undén själv våren 1948 
hade framlagt en idé om ett skandinaviskt för-
svarsförbund, vilket efter regeringsförhand-
lingar avvisades av Norge och Danmark i början 
av 1949, varpå dessa länder i stället anslöt sig 
till den nybildade Atlantpakten, senare kallad 
NATO. I svensk försvarsdebatt höjdes i detta 
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Till saken hör att Undén själv våren 1948
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läge röster för en svensk anslutning i någon 
form till den nya västalliansen, och Herbert 
Tingsten i den ledande Dagens Nyheter (liberal) 
drev en kampanj i saken, ja han gick närmast 
fram som en ångvält i den säkerhetspolitiska 
debatten. Utrikesminister Undén var mer för-
!nad och skrev vanligen sina inlägg anonymt i 
Tiden och Morgon-Tidningen.

Jung menade slutligen, inte helt förvånande 
med tanke på hans ställning och in"ytande, att 
regeringen borde se ÖB och militärledningen 
som sin jämbördige part i säkerhetspolitiken och 
acceptera militären som viktiga säkerhets poli-
tiska rådgivare vid sidan av UD. Han hade höga 
tankar om ÖB-ämbetet och ansåg det nödvän-
digt att den militära expertisen !ck vara med 
som regeringens rådgivare i säkerhets poli tiken. 
Den synen delades dock inte av rege ringen och 
inte heller av utrikes departementet, som ansåg 
att UD var regeringens säkerhetspolitiske råd-
givare medan militären enbart skulle vara plane-
rande och verkställande inom för svarsområdet, 
inte mer. Och så !ck det bli även i fortsätt-
ningen. Här !ck Helge Jung kalla handen, inte 
minst efter sitt famösa Lundatal hösten 1949.

Eftermälet
1951 gick Helge Jung i pension. Han lämnade 
efter sig ett slagkraftigt svenskt försvar under 
stark utveckling. Vägen från Ny Militär Tidskrift 
1927 fram till 1951 hade varit lång men burit 
god frukt till sist. Jung hade lyckats nå sitt 
främsta mål: riksförsvarets stärkande.

Helge Jung var i hög grad en sammansatt 
natur. Hans personlighet hade drag av slughet 
och taktisk beräkning, ja cynism, men sam-
tidigt fanns här även klara inslag av idealism 
och oegennyttigt arbete för det svenska försva-
rets stärkande. I yngre år var Jung en påtagligt 

arrogant och kritisk herre med ett rebelliskt 
sinne. Kulturellt bildad (fadern !l.dr), världs-
van och väl orienterad i samhällsfrågor och i 
den moderna militära utvecklingen blev Jung 
en samlande ledargestalt för en stor grupp kri-
tiska yngre armé- och "ygo#cerare (”Jung-
juntan”) som hade starkt in"ytande på 1936 
års försvarsbeslut och !ck ledande positioner i 
beredskapens Sverige 1939–45.

 Jung strävade från 1928 klart och målmed-
vetet mot höga militära ämbeten och var i den 
meningen en klar karriärist. Han intog en själv-
klar ledarroll, vilket visar att det fanns många 
attraktiva drag i hans personlighet. Många 
bedömare, såväl kollegor som politiker, stöt-
tes dock bort av hans maktbegär och taktiska 
manövrar, men tvingades motvilligt att erkänna 
hans stora kapacitet och förmåga att få något 
uträttat för försvaret. Hos Jung fanns även ett 
hänsynslöst drag, som gjorde att han var beredd 
att ingå skiftande allianser och inte drog sig för 
att samarbeta med någon, om något positivt 
därmed kunde vinnas för den svenska krigs-
makten. Här parades idealism med skrupel-
frihet i hans karaktär i en märklig blandning. 
I den rena försvarsagitationen kämpade dock 
Jung alltid med blanka vapen och hade i hög 
grad sina meningars mod. Dessutom hade han 
ett gott mått av självironi, vilket mången gång 
bidrog till hans framgångar.

Med åren mildrades sinnelaget alltmer hos 
Jung och som ÖB 1944–51 kom han att visa 
upp en oväntat stor samarbetsförmåga och strä-
van efter enighet inom militärledningen och för - 
svaret. Däremot väjde han inte för konfronta-
tioner med politikerna (ÖB 47, Lundatalet 1949 
för Atlantpakten) då han ansåg att politikerna 
var inne på säkerhetspolitiskt farliga vägar.
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Nils Swedlund år 1952 (ÖB 1951–61) med en rikedom 
av kartor, studerade med beslutsam min. Att avport-
rättera militära chefer med fältkartor var vanligt och 
skulle förmedla bilden av att de hade god överblick 
och läget under kontroll. 

Nils Swedlund år 1952 (ÖB 1951-61) med en rikedom
av kartor, studerade med beslutsam min. At t  avport-
rättera militära chefer med fältkartor var vanligt och
skulle förmedla bilden av att de hade god överblick
och läget under kontroll.

46 I Överbefälhavarna



| 47

Nils Swedlund kom från ett o!cershem; fadern 
var majoren Nils Gustaf Swedlund, modern den 
adliga Ellen A.E. Reuterskiöld. Han föddes 1898 
i Gävle och tog studenten i samma stad 1917. 
Det skedde alltså under det första världskrigets 
tumultartade år, med två ryska revolutioner och 
den mer oblodiga ”svenska  revolutionen”, det 
vill säga övergången till en politisk vänsterrege-
ring under Edén och Branting (liberaler och 
social demokrater) och genomförandet av den 
poli tiska demokratin i Sverige 1917–21. 

Nils Swedlund valde tidigt o!cersbanan vid 
Kungl. Hälsinge regemente i Gävle, (”Hälsinge-
bockarna”, I 14). Han blev fänrik 1919, sam-
tidigt som segrarmakterna satte punkt för det 
första världskriget genom den mot Tyskland 
hårda Versaillesfreden. Denna sågs i breda kret-
sar i Sverige – även delar av vänstern – som 
farlig och förödmjukande för Tyskland, vilket 
kunde bilda grogrunden för framtida kon"ik-
ter och krig. Det europeiska storkriget hade 
slutat i november 1918 men fortsatte i ny form 
i öster (det ryska inbördeskriget och frigörelsen 

av randstaterna, som Polen och de baltiska län-
derna) fram till 1920–21, då bolsjevikerna hade 
segrat i Ryssland och upprättat sin nya råds-
republik, Sovjetunionen. De världshistoriska 
förändringarna åren 1917–21 satte naturligtvis 
sin prägel på svensk opinion och politik. Det 
gällde även o!cerskåren, som såg med misstro 
och skepsis på ”demokratiseringen och nedriv-
ningen av försvaret” och fruktade kommande 
nedrustningar och socialistiska experiment i 
sam hällslivet.

Nils Swedlund avlade studentexamen den 
16 maj 1917 och kom i ”krigstjänst” en dryg 
månad senare, den 26 juni 1917. Han lämnade 
krigstjänsten först den 20 september 1961, då 
som avgående överbefälhavare över rikets för-
svarskrafter. Sin första soldatutbildning #ck 
Swedlund på studentkompaniet i Östersund. 
Den 18 oktober ryckte han in vid o!cers aspi-
rantskolan i Karlsborg. 

Under samma period, sommaren och hösten 
1917, förvandlades det svenska samhället raskt i 
politiskt och organisatoriskt hänseende. Den så 

Nils Swedlund
En överbefälhavare som tog plats och blev känd som ”Stora bullret”.

Han är den främste representanten för försvarets ”guldålder”.
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politiskt och organisatoriskt hänseende. Den så

47



48 | Överbefälhavarna

kallade kungaregeringen Hammarskjöld (1914–
17), som hade tillkommit efter borggårdskrisen 
1914, tvingades bort och kungen, Gustaf V, 
erkände motvilligt den politiska demokratin 
och parlamentarismen. Åtta timmars arbetsdag 
– ett krav hos arbetarrörelsen världen över – 
infördes och ett socialt reformarbete påbörjades. 
Långsiktigt innebar detta början till välfärdssta-
ten Sverige, vilket i sin tur betydde att försvars-
anslagen nu !ck ökad konkurrens i statsbudge-
ten av ”civila anslag” (ännu 1914 hade försvaret 
tagit merparten av statsutgifterna).

Sverige höll på att omstöpas till en demokra-
tisk stat med sikte mot ett socialt föregångsland. 
Denna utveckling sågs med oro inom de kon-
servativa grupperna i landet (däribland kunga-
makten, ämbetsmännen, militären, delar av 
näringslivet, storbönderna), som tappade sin 
gamla maktställning och siade om äventyrliga 
demokratiska experiment som kunde sluta illa. 
Den politiska högern accepterade dock grad-
vis under 1920-talet den politiska demokra-
tin, och samma utveckling skedde i stort hos 
övriga konservativa grupperingar i landet under 
mellan krigstiden, även om in"ytandet från 
”högerdiktaturer” (fascistiska diktaturer) som 
Mussolinis Italien och Hitlertyskland (1933–
45) efter hand gjorde sig gällande och lämnade 
spår även i Sverige.

Sommaren 1918 ”harvade” den unge Nils 
Swedlund vid Hälsinge regemente, först som 
vicekorpral och efter en tid som korpral. Efter 
visad duglighet i bland annat skytte utnämndes 
han i oktober samma år till furir och !ck nu 
särskilt hand om gymnastik övningar och kul-
spruteskjutningar. Den 21 oktober 1918 bar det 
av till kadettutbildningen vid Karlberg i Stock-
holm. Här skrevs han in som nummer 243 i 
o#cerskursen. Nu vidtog en allsidig utbildning 
med praktik och teori varvade, där inte minst 
krigserfarenheterna från det nyss avslutade stor-
kriget i Europa fördes fram. Typiska inslag vid 

denna tid var kulsprutetjänst och information 
om gasskydd, krigs"yg, eld kastare, stridsvagnar 
och samverkan mellan artilleri och infanteri 
enligt erfarenheterna från västfronten 1914–18.

I februari 1919 !nner vi Nils Swedlund på 
o#cers skolans vinterövningar i Storlien vid 
norska gränsen och under sommaren samma 
år på övningar i trakten av Halmstad. Här !ck 
han nya insikter i taktik, samband och ny mili-
tä r teknik. Redan nu kunde man tydligt se att 
den unge Swedlund höll på att utvecklas till 
en truppo#cer av bästa snitt. På hösten 1919 
hade han avancerat till fanjunkare vid sitt hem-
regemente och deltog nu i fördelningsövningar 
i Sollefteåtrakten under 14 dagar. Som tropp-
chef vid Karlberg karaktäriserade han sig sam-
tidigt som ”själasörjare”, det vill säga redan nu 
förstod han väl att möta människor direkt och 
”ta hand” om kamrater och medmänniskor som 
hade bekymmer. Den sociala sidan av militär-
yrket glömde den till ytan råbarkade Swedlund 
aldrig, det var ett drag som alltid fanns kvar i 
hans personlighet och gärna lyste fram under 
den barska ytan vid olika tillfällen under hans 
långa militära karriär.

Etta på Karlberg 
Den 18 december 1919 tog Nils Swedlund sin 
o#cersexamen vid Karlberg. Han gick ut som 
nummer ett i årskursen, vilket redan bevisade 
hans stora kapacitet. Den 29 december 1919 
konstituerades han till fänrik vid Hälsinge rege-
mente och efter ett kort jul- och nyårs !rande 
var det dags att kasta sig in i vardagsslitet med 
soldatskolan vid I 14. Redan nu var Nils Swed-
lund en mycket framåt man, som ville vidga 
sina vyer, inte minst internationellt. För en ung 
lovande o#cer 1920 var det vitalt att sätta sig in 
i krigserfarenheterna från det nyligen avslutade 
storkriget i Europa.

Den dominerande landmakten i Europa efter 
det första världskriget var Frankrike, som hade 

kallade kungaregeringen Hammarskjöld (1914-
17), som hade tillkommit efter borggårdskrisen
1914, tvingades bort och kungen, Gustaf V,
erkände motvilligt den politiska demokratin
och parlamentarismen. Åtta timmars arbetsdag
— ett krav hos arbetarrörelsen världen över —
infördes och ett socialt reformarbete påbörjades.
Långsiktigt innebar detta början till välfärdssta-
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tagit merparten av statsutgifterna).
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Den politiska högern accepterade dock grad-
vis under 1920-talet den politiska demokra-
tin, och samma utveckling skedde i  stort hos
övriga konservativa grupperingar i landet under
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"högerdiktaturer" (fascistiska diktaturer) som
Mussolinis Italien och Hitlertyskland (1933-
45) efter hand gjorde sig gällande och lämnade
spår även i Sverige.

Sommaren 1918 "harvade" den unge Nils
Swedlund vid Hälsinge regemente, först som
vicekorpral och efter en tid som korpral. Efter
visad duglighet i bland annat skytte utnämndes
han i oktober samma år till furir och fick nu
särskilt hand om gymnastikövningar och kul-
spruteskjutningar. Den 21 oktober 1918 bar det
av till kadettutbildningen vid Karlberg i Stock-
holm. Här skrevs han in som nummer 243 i
officerskursen. Nu vidtog en allsidig utbildning
med praktik och teori varvade, där inte minst
krigserfarenheterna från det nyss avslutade stor-
kriget i Europa fördes fram. Typiska inslag vid
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denna tid var kulsprutetjänst och information
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och samverkan mellan artilleri och infanteri
enligt erfarenheterna från västfronten 1914-18.
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norska gränsen och under sommaren samma
år på övningar i trakten av Halmstad. Här fick
han nya insikter i taktik, samband och ny mili-
tärteknik. Redan nu kunde man tydligt se att
den unge Swedlund höll på att utvecklas till
en truppofficer av bästa snitt. På hösten 1919
hade han avancerat till fanjunkare vid sitt hem-
regemente och deltog nu i fördelningsövningar
i Sollefteåtrakten under 14 dagar. Som tropp-
chef vid Karlberg karaktäriserade han sig sam-
tidigt som "själasörjare", det vill säga redan nu
förstod han väl att möta människor direkt och
"ta hand" om kamrater och medmänniskor som
hade bekymmer. Den sociala sidan av militär-
yrket glömde den till ytan råbarkade Swedlund
aldrig, det var ett drag som alltid fanns kvar i
hans personlighet och gärna lyste fram under
den barska ytan vid olika tillfällen under hans
långa militära karriär.

Etta på Karlberg
Den 18 december 1919 tog Nils Swedlund sin
officersexamen vid Karlberg. Han gick ut som
nummer ett i  årskursen, vilket redan bevisade
hans stora kapacitet. Den 29 december 1919
konstituerades han till fanrik vid Hälsinge rege-
mente och efter ett kort jul- och nyårsfirande
var det dags att kasta sig in i vardagsslitet med
soldatskolan vid 114. Redan nu var Nils Swed-
lund en mycket framåt man, som ville vidga
sina vyer, inte minst internationellt. För en ung
lovande officer 1920 var det vitalt att sätta sig in
i krigserfarenheterna från det nyligen avslutade
storkriget i Europa.

Den dominerande landmakten i Europa efter
det första världskriget var Frankrike, som hade
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lidit oerhört 1914–18 med stora blodso!er men 
som till sist, i den stora koalitionen med Storbri-
tannien, USA och Ryssland, hade lyckats bese-
gra centralmakterna och då främst det starka 
Tyskland. Det första världskriget hade präglats 
av ny militärteknik och ställningskrig på väst-
fronten men av en betydligt rörligare krigföring 
på öst- och sydfronterna. De skilda tendenserna 
i utvecklingen gjorde det svårt att dra övergri-
pande, generella slutsatser om krigföringen på 
strategisk, operativ och taktisk nivå. Nu måste 
man även räkna med inverkan av topogra"n, av 
sjö- och luftkrigföring, ekonomisk hållfasthet 
och uthållighet. Det moderna kriget hade redan 
nu fått en total karaktär, där militär styrka 
bara var en komponent som måste kombineras 
med väldiga ekonomiska resurser, en gigantisk 
transportapparat och övergripande, realistiska 
säker hetspolitiska och strategiska mål. För krig-
föringen och den internationella politiken var 
detta en revolution som många politiker och 
militärer, särskilt de som var produkter av det 
gamla dynastiska Europa, hade svårt att ställa 
om sig till.

Studier i Frankrike 
Under tre månader 1920 bedrev Nils Swed-
lund studier i Grenoble, Frankrike. För detta 
hade han beviljats tjänstledighet. Här mötte 
han en ny värld, den latinska kulturen, la douce 
France, krigshärjat men ändå en civilisatio-
nens mittpunkt på snart sagt alla områden. På 
vägen stannade han till två veckor i det beseg-
rade Tyskland och insöp med ungdomligt 
sinne stämningarna och förhållandena i dessa 
två stora kultur nationer i Europas mitt, vilka 
hade sargat varandra svårt under fyra års för-
ödande krig och nu såg på varandra med stor 
miss tänksamhet inför framtiden. För Swed-
lund gav detta en utblick och erfarenhetsbas av 
stort värde och en internationell orientering av 
bestående slag. 

Sommaren 1920 var han åter i selen och 
ledde I 14:s korpral- och furirskola (man kan 
livligt tänka sig kulturskymningen jämfört med 
Frankrikevistelsen!) och deltog därefter i en 
månadslång signalkurs, som var det allra senaste 
vid denna tid och en direkt modernitet. Signal-
trupperna blev ett självständigt truppslag 1937 
då det bröts ut ur Ingenjörtrupperna. Efter 
detta verkade han vid soldatskolan på signal-
kompaniet och genomgick o#cersövningar i 
träng tjänst vid I 14.

Till Boden och vintertjänst
Vintern 1920–21 var Nils Swedlund kommen-
derad norrut, nu till Norrbottens regemente, 
I 19 i Boden. Här var han plutonchef och deltog 
i en lång och härdande vinterutbildning från 
september 1920 till mars 1921. Han specialise-
rade sig nu på vinterutbildning i övre Norrland 
och deltog $itigt i skidlöparfältövningar vid 
I 19:s skidlöparavdelning, sedermera skidlöpar-
bataljonen, som gjorde stor nytta i gränsbevak-
ningen i norr under beredskapen 1939–45.

1920-talet blev ett oroligt årtionde för det 
svenska försvaret med en rad försvarsutred-
ningar, riksdagens nedrustningsbeslut år 1925 
och implementeringen av den nya, minskade 
organisationen. För armén innebar detta stora 
nedskärningar. Den unge Swedlund lät sig dock 
inte bekomma av de snåla försvarsvindarna utan 
var fast besluten att stanna i yrket och att för-
kovra sig alltmer med sikte mot general staben. 
Han gick också en kurs i förbindelsetjänst för 
subalterno#cerare vid Krigsskolan i Stockholm 
samma år, en kurs som leddes av översten i 
generalstaben Per Sylvan, blivande arméchef. 

Tidigt var Nils Swedlund en hängiven seg-
lare. Under en veckas tjänstledighet i slutet av 
maj 1921 seglade han exempelvis från Stock-
holm till Gävle. Hösten 1921 tillbringade han 
några veckor i Tyskland (också då som tjänst-
ledig), vilket gav vidgade vyer i Weimarrepubli-
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kens sju dande samhällsliv, där enligt fredsbe-
stämmelserna endast det så kallade Riksvärnet 
om 100 000 man !ck !nnas som militär styrka.

Arrest, spanska sjukan och studier 
i Stockholm
Julhelgen 1921 blev dock mindre munter för 
den unge fänriken Nils Swedlund. Till faderns, 
majoren vid I 14, Gustaf Swedlunds förtrytelse 
tillbringade Nils denna i arrest under bevak-
ning. Bakgrunden anger Nils Swedlund kort i 
sina anteckningar: ”Suttit för länge på mässen 
med övriga gazeller!”

Denna jobspost hindrade emellertid inte att 
han vid årsskiftet utnämndes till underlöjtnant 
vid Kungl. Hälsinge regemente. Nyårs!ran-
det torde alltså ha utfallit till belåtenhet i det 
Swedlundska hemmet under den patriarkaliske 
faderns överinseende. En vemodstår blandades 
dock i !randet, eftersom fadern samtidigt bevil-
jades avsked. Tillvarons fanstyg slog dessutom 
till i samma veva och golvade den unge Nils 
Swedlund i form av elakartad in"uensa, som 
gick epidemiskt på regementet. Åren 1918–20 
krävde den spanska sjukan många o#er i Sve-
rige, eftersom folkets motståndskraft var nedsatt 
efter påfrestningarna under världskriget med 
bland annat stora försörjningssvårigheter och 
näringsbrist. Swedlund repade sig dock efter 
hand och vi åter!nner honom snart i Sollefteå 
läger för vinterövningar och i Delsbo för bri-
gadfältövningar (ledda av generalen Nyström) 
samt som lärare i kulsprute- och signaltjänst vid 
befälskurser på I 14.

Den långe Swedlund var en imponerande 
gestalt och !ck hösten 1922 av regements che-
fen förtroendet att vara förste fanförare vid det 
stora regementsmötet. En kurio sitet var att han 
även avdelades att lära upp musikkårens man-
skap i signalutbildning. Han ansågs nu vara en 
sådan signalspecialist att han !ck hålla föredrag 
för alla befälskårer i ämnet vid I 14.

Åren 1922–23 blev en intensiv utbildnings-
tid vid hemmaregementet i Gävle, interfolierade 
av korta seglingsperioder på somrarna längs 
kusten. Den 12 februari 1923 avtackade gene-
ralen Nyström regementet och därefter mottog 
översten Stålhane regementet som dess nye chef. 
(Stålhane var en barsk herre, som rev ned Hjal-
mar Brantings porträtt på underbefälsmässen, 
vilket gav en MO-prickning.) Åren 1923–24 
breddade Swedlund sin militära utbildning 
genom intendentsutbildning i Stockholm. Han 
antogs som intendentsaspirant med överste 
Söderhjelm som chef. Under vistelserna i Stock-
holm bodde han hos moster Agda på S:t Pauls-
gatan 11 på Södermalm, vilket gav utblickar i 
Stockholmslivet långt bortom rang regementena 
uppe på Östermalm. 

Intendenturtjänsten hade inte högsta status 
inom försvaret, men den hade med åren fått 
ökad vikt liksom hela underhållstjänsten som 
sådan med dess logistiska, organisatoriska, 
tekniska och ekonomiska problem (delvis lik-
nade denna komplexa problembild företagens). 
Sommarhalvåret 1924 tjänstgjorde Swedlund 
som tillförordnad regementsintendent vid T 4 i 
Sollefteå med intensiv verksamhet. Den 16 juli 

Under en vistelse i Frankrike 1920 fick Swedlund ta 
del av det moderna kriget, och inte minst av den 
enorma logistik som ett modernt storkrig krävde. 
Bilden visar en fransk ammunitionskolonn bakom 
stridslinjen vid Aisne under första världskriget. 
Sveriges stora yta krävde en enorm logistik för det 
moderna kriget.
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moderna kriget.
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Den långe Swedlund var en imponerande
gestalt och fick hösten 1922 av regementsche-
fen förtroendet att vara förste fanförare vid det
stora regementsmötet. En kuriositet var att han
även avdelades att lära upp musikkårens man-
skap i signalutbildning. Han ansågs nu vara en
sådan signalspecialist att han fick hålla föredrag
för alla befälskårer i ämnet vid I 14.
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ralen Nyström regementet och därefter mottog
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inom försvaret, men den hade med åren fått
ökad vikt liksom hela underhållstjänsten som
sådan med dess logistiska, organisatoriska,
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deltog han i Hälsinge regementes trehundra års-
jubileum med festligheter i närvaro av H.M. 
Konungen, Gustaf V, och med stor middag för 
o!cerskåren med inbjudna.

Om Swedlunds intensiva intresse för tjäns-
ten vid denna tid vittnar det faktum att han en 
höstvecka 1924 tog semester för att med I 14 
delta i fältövningar i Dalarna och Västmanland. 
Så kunde naturligtvis en ungkarl göra, men det 
skulle snart bli slut med det. Som ung löjtnant 
förlovade han sig 1925 med Brita Broberg och 
de bildade snart familj. Samma år beslöt riksda-
gen om den största nedrustningen av det svenska 
försvaret under 1900-talet, vilket onekligen lade 
sordin på stämningen i många o!cershem.

Nils Swedlunds verksamhet gick nu på hög-
varv och hans arbetskapacitet tycktes enorm. 
Vem orkar med att kämpa som plutonchef vid 
ett gevärskompani, vara lärare vid en rad signal-
kurser, förlova sig och ägna sig åt familjeliv, 

delta i pressande fältövningar, studera, segla, 
göra regementsmöten, förkovra sig ytterligare 
genom studier och övningar i allehanda ämnen 
och samtidigt ständigt vara beredd att ställa upp 
när ”plikten kallar”? Löjtnanten Nils Swedlund 
var alldeles uppenbart en man skolad i ordning, 
plikt och disciplin, arbetandes för tre, kunnig 
och kompetent i det mesta och ständigt efter-
frågad. Som tur var hade han även förmågan att 
njuta av livet och att koppla av med familj och 
vänner.

Etta även på Krigshögskolan
Efter goda insatser vid fältövningar i Uppland 
som signalo!cer och som utbildare i gasskydd 
blev han kommenderad att bedriva studier för 
att vinna inträde vid Krigshögskolan, det vill 
säga att pröva förmågan mot högre befattningar. 
Den 10 januari 1927 "rades faderns sextioårs-
dag i Gävle med familjen. På våren samma år 

deltog han i Hälsinge regementes trehundraårs-
jubileum med festligheter i  närvaro av H.M.
Konungen, Gustaf V, och med stor middag för
officerskåren med inbjudna.
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kurser, förlova sig och ägna sig åt familjeliv,
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göra regementsmöten, förkovra sig ytterligare
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och samtidigt ständigt vara beredd att ställa upp
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plikt och disciplin, arbetandes för tre, kunnig
och kompetent i det mesta och ständigt efter-
frågad. Som tur var hade han även förmågan att
njuta av livet och att koppla av med familj och
vänner.

Etta även på Krigshögskolan
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kom han etta vid Krigshögskolans inträdespröv-
ningar, vilka pågick en vecka. Två dagar efter 
detta lyckosamma resultat följde bröllop med 
Brita och därpå en sex veckor lång bröllopsresa 
till Frankrike med avstickare till Tyskland och 
Italien. Året avrundades med en rad övningar 
med I 14, främst spaningsverksamhet, och där- 
på följde ett år vid Krigshögskolan i Stockholm. 
Det blev en omvälvande period med ett lyck-
ligt familjeliv, intensiva studier och mängder av 
nya kontakter, militära och civila. Nu var Swed-
lund i praktiken förlorad för hemrege mentet, 
för framöver väntade större uppgifter i kungens 
tjänst.

Hösten 1928 tjänstgjorde Nils Swedlund 
vid Kungl. Livregementet till häst och dess kul-
spruteskvadron. Skillnaden mellan ett länsrege-
mente som I 14 och ett gammalt rangregemente 
som K 1, fyllt med traditioner och idel ädel 
adel i o!cerskåren (regementschef var över-
ste  Gyllenstierna), var naturligtvis betydande. 
Swedlund anpassade sig emellertid väl och 
rönte stor uppskattning; han var en äkta o!-
cerstyp som gick hem även hos de martialiska 
kavallerio!cerarna med sin lätt ned låtande ton 
gentemot ”fotfolket”. Vid stats besök av kung 
Alfonso XIII av Spanien besökte denne K 1 
den 15 september 1928 varvid en rad o!cerare 
föreställdes, inklusive Swedlund, som med för-
våning noterade ”även jag – ehuru infanterist”. 

På Krigshögskolan rörde Swedlund sig i större 
sammanhang. Nu gällde det övningar i Stock-
holmstrakten (Mälardalen), som kunde bedri-
vas på fördelningsnivå med generalstabs chefen 
Hammarskiöld i spetsen. Samma år, 1928, hann 
han i sedvanlig stil med en Norrlandsregatta i 
Gävle och segling därifrån till Saltsjöbaden, en 
ny ankringsplats i livet. Bostaden låg dock på 
Jungfrugatan på Östermalm i Stockholm. Här 
föddes dottern Birgitta hösten 1928. I samma 
veva avslutade fadern, majoren Gustaf Swed-
lund, sin yrkesgärning med sin sista gymnastik-

lektion i Ge"e högre allmänna läroverk – allt 
stilenligt i linje med tidens ideal och principer. 
Pensionerade o!cerare var ofta läroverkslärare 
och ingöt ”fosterländsk anda” i läroverksung-
domen.

Sommaren 1929 var examensperiod vid Krigs -
högskolan. Nils Swedlund gick ut som etta efter 
två års kurs den 17 augusti 1929. Efter detta 
följde transport till I 14 en kortare tid, inklu-
sive stora vinterövningar i Jämtland med Norra 
fördelningen. I april 1930 var det så dags för 
för"yttning till Stockholm, där  Swedlund hade 
antagits som aspirant vid generalstaben. Famil-
jen "yttade nu till Lidingövägen vid Askrike-
#ärden och kunde unna sig en lång semester-
segling, som gjorde Nils Swedlund på det allra 
bästa humör: ”Väder, vind, båt, humör: idea-
liskt!” (Vilken "ottans man gick inte förlorad i 
Nils Swedlund!)

Karriär i generalstaben
I generalstaben $ck Nils Swedlund nu alltmer 
kvali$cerade uppgifter och deltog bland annat 
i högkvarterets operationsavdelning vid fält-
övningar i Norrbotten den 27 september till 
den 2 oktober 1930, gick på järnvägskurs vid 
Järnvägsstyrelsens militärbyrå (viktigt för mobi-
liseringsplaneringen) och arbetade "itigt på 
kommunikationsavdelningen med överstelöjt-
nant Willy Kleen som närmaste chef. General-
staben fanns vid denna tid på Östermalmsgatan 
87, och vid den traditionella höst"yttningen 
tog familjen Swedlund säte på ny adress, Linné-
gatan 78 på Östermalm. Vid generalstaben gick 
Swedlund med liv och lust in för operations-
planering och visade sådana talanger på den 
 taktiskt-operativa nivån att han $ck hålla före-
drag inför hela staben om en del av sina arbe-
ten. Som vanligt varvades nu teori med praktik, 
det vill säga av generalstaben planerade eller 
ledda övningar (1931 i Värmland). I augusti 
följde Fälttelegrafkårens övningar i Västergöt-

kom han etta vid Krigshögskolans inträdespröv-
ningar, vilka pågick en vecka. Två dagar efter
detta lyckosamma resultat följde bröllop med
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Swedlund anpassade sig emellertid väl och
rönte stor uppskattning; han var en äkta offi-
cerstyp som gick hem även hos de martialiska
kavalleriofficerarna med sin lätt nedlåtande ton
gentemot "fotfolket". Vid statsbesök av kung
Alfonso XIII av Spanien besökte denne K  1
den 15 september 1928 varvid en rad officerare
föreställdes, inklusive Swedlund, som med för-
våning noterade "även jag — ehuru infanterist".

På Krigshögskolan rörde Swedlund sig i större
sammanhang. Nu gällde det övningar i Stock-
holmstrakten (Mälardalen), som kunde bedri-
vas på fördelningsnivå med generalstabschefen
Hammarskiöld i spetsen. Samma år, 1928, hann
han i sedvanlig stil med en Norrlandsregatta i
Gävle och segling därifrån till Saltsjöbaden, en
ny ankringsplats i  livet. Bostaden låg dock på
Jungfrugatan på Östermalm i Stockholm. Här
föddes dottern Birgitta hösten 1928. I  samma
veva avslutade fadern, majoren Gustaf Swed-
lund, sin yrkesgärning med sin sista gymnastik-
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lektion i  Gefle högre allmänna läroverk — allt
stilenligt i linje med tidens ideal och principer.
Pensionerade officerare var ofta läroverkslärare
och ingöt "fosterländsk anda" i  läroverksung-
domen.

Sommaren 1929 var examensperiod vid Krigs-
högskolan. Nils Swedlund gick ut som etta efter
två års kurs den 17 augusti 1929. Efter detta
följde transport till 114 en kortare tid, inklu-
sive stora vinterövningar i Jämtland med Norra
fördelningen. I  april 1930 var det så dags för
förflyttning till Stockholm, där Swedlund hade
antagits som aspirant vid generalstaben. Famil-
jen flyttade nu till Lidingövägen vid Askrike-
fjärden och kunde unna sig en lång semester-
segling, som gjorde Nils Swedlund på det allra
bästa humör: "Väder, vind, båt, humör: idea-
liskt!" (Vilken flottans man gick inte förlorad i
Nils Swedlund!)

Karriär i generalstaben
I generalstaben fick Nils Swedlund nu alltmer
kvalificerade uppgifter och deltog bland annat
i högkvarterets operationsavdelning vid fait-
övningar i  Norrbotten den 27 september till
den 2 oktober 1930, gick på järnvägskurs vid
Järnvägsstyrelsens militärbyrå (viktigt för mobi-
liseringsplaneringen) och arbetade flitigt på
kommunikationsavdelningen med överstelöjt-
nant Willy Kleen som närmaste chef. General-
staben fanns vid denna tid på Östermalmsgatan
87, och vid den traditionella höstflyttningen
tog familjen Swedlund säte på ny adress, Linne-
gatan 78 på Östermalm. Vid generalstaben gick
Swedlund med liv och lust in för operations-
planering och visade sådana talanger på den
taktiskt-operativa nivån att han fick hålla före-
drag inför hela staben om en del av sina arbe-
ten. Som vanligt varvades nu teori med praktik,
det vill säga av generalstaben planerade eller
ledda övningar (1931 i  Värmland). I  augusti
följde Fälttelegraflar' ens övningar i  Västergöt-
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land, som Nils Swedlund såg som både lärorika 
och angenäma. Hösten ägnades åt stora och väl 
ledda övningar på Järvafältet utanför Stock-
holm (ledda av överste Cederschiöld) med den 
nya bataljonsorganisationen med betydligt !er 
kulsprutor och granatkastare. 

Swedlund var nu på allvar i gång med sin 
karriär uppåt och tjänstgjorde 1932 vid general-
stabens utbildningsavdelning. Här blev han 
sekreterare i kommittén för utredning av signal-
samverkan mellan armé och !yg, vilket var 
ett tidens nya tecken. Ordförande var överste-
löjtnant Friis, sedermera chef för !ygvapnet 
under beredskapen. Nya insikter gav Artilleri- 
och ingenjörhögskolans vinterfältövningar i 
Rättviks trakten och sommarövningar i Halmstad 
kring samverkan mellan artilleri och infanteri.

Vid stora fälttjänstövningar i Uppland under 
hösten 1932 gjordes försöksmanöver med en 
större operativ enhet och de nya, tunga batal-
jonerna, varvid Swedlund agerade biträdande 
artilleriregementschef. Månaden innan hade 
han tjänstgjort på regementsstaben vid A 4 i 
Öster sund, allt för att öka samverkan mellan 
den tunga granatelden och infanteriet i striden.

Den 15 oktober 1932 antogs Swedlund som 
kommen derad o"cer vid generalstaben. Det var 
ett genombrott i karriären. Snart utnämndes 
han till kapten i generalstaben. Sommaren 1933 
hade generalstaben fältövningar vid Gripsholm 
med inkvartering på slottet – en passande miljö. 
Av stor vikt var samverkan med de tekniska 
truppslagen, främst Fälttelegraf kåren, övningar 
som detta år ägde rum i Södermanland. Swed-
lund arbetade nu även med försöksorganiserad 
bataljon vid I 21 i Sollefteå. Hans djupa kun-
skaper i signaltjänsten togs även till vara vid 
generalstaben, där man våren och hösten 1934 
drev signalkrigsspel mellan för svarsgrenarna. Ett 
resultat av detta krigsspel blev att Swedlund kom 
att ingå i en kommitté i marinstaben rörande 
signalfrågor. Hans tillvaro var nu mycket jäktad. 

Sommaren 1934 ägnades åt samverkans övningar 
med kustartilleriet i Stockholms skärgård och 
studier i !ygspaning vid arméspanarskolan på 
Malm slätt. Dessutom följde han kust!ottans 
övningar vid den 1. jagardivisionen ombord på 
HMS Ehrensköld. Här ingick nattligt anfall på 
Karlskrona, landstigning i södra Skåne, sjöstrid 
på Stora Bält, nattligt jagaranfall över Jylland 
och sjöstrid i förband med hela kust!ottan. Det 
hela avslutades med middag på HMS Sverige 
hos chefen för kust!ottan, konteramiral Fabian 
Tamm. 

De goda förbindelserna med marinen ut-
vecklades vid en signalsamövning i trakterna 
av Norrtälje där övningsledare var chefen för 
marinstaben, viceamiral Otto Lybeck, och del-
tagarna kom från armén, kustartilleriet och 
!ygvapnet. Swedlund var stabschef hos amira-
len. Övningen blev lyckad och avslutades med 
parad för amiralen vid Norrtälje. Swedlund 
noterade särskilt hur generalerna !ockades 
vid denna ovanliga samövning: ”Utfärd med 
generaler en masse 28/8 till Björkö – Lyckad 
övning.”

Med Axel Rappe som chef
Hösten 1934 placerades Swedlund vid general-
stabens centralavdelning med överste löjtnant 
Axel Rappe – en av arméns stora  strategiska 
begåvningar – som avdelningschef. Nu följde 
rader av större övningar, som sommar fält-
övningar i Skåne, vinterövningar i Särna och 
Sälen och krigsspel i artilleristaben. I mars 
1935 hölls ett stort krigsspel under ledning av 
general löjtnant Lilliehöök och fördelningsche-
ferna, generalmajorerna Sylvan och Testrup. 
Stabs chef var Rappe och Swedlund stod direkt 
under honom. Övningarna började nu kunna 
drivas i större skala än tidigare, vilket var vik-
tigt för att kunna ska#a erfarenheter av led-
ning av de högre förbanden. I maj 1935 hölls 
en stor arméfältövning i Skåne (Hässleholm, 
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karriär uppåt och tjänstgjorde 1932 vid general-
stabens utbildningsavdelning. Här blev han
sekreterare i kommittén för utredning av signal-
samverkan mellan arme och flyg, vilket var
ett tidens nya tecken. Ordförande var överste-
löjtnant Friis, sedermera chef för flygvapnet
under beredskapen. Nya insikter gav Artilleri-
och ingenjörhögskolans vinterfåltövningar i
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Vid stora fälttjänstövningar i Uppland under
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Sommaren 1934 ägnades åt samverkansövningar
med kustartilleriet i  Stockholms skärgård och
studier i  flygspaning vid armåpanarskolan på
Malmslätt. Dessutom följde han kustflottans
övningar vid den 1. jagardivisionen ombord på
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Karlskrona, landstigning i södra Skåne, sjöstrid
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hela avslutades med middag på HMS Sverige
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marinstaben, viceamiral Otto Lybeck, och del-
tagarna kom från armen, kustartilleriet och
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noterade särskilt hur  generalerna flockades
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generaler en masse 28/8 till Björkö — Lyckad
övning."

Med Axel Rappe som chef
Hösten 1934 placerades Swedlund vid general-
stabens centralavdelning med överstelöjtnant
Axel Rappe — en av armens stora strategiska
begåvningar — som avdelningschef. Nu följde
rader av större övningar, som sommarfält-
övningar i  Skåne, vinterövningar i  Särna och
Sälen och krigsspel i  artilleristaben. I  mars
1935 hölls ett stort krigsspel under ledning av
generallöjtnant Lilliehöök och fördelningsche-
ferna, generalmajorerna Sylvan och Testrup.
Stabschef var Rappe och Swedlund stod direkt
under honom. Övningarna började nu kunna
drivas i större skala än tidigare, vilket var vik-
tigt för att kunna skaffa erfarenheter av led-
ning av de högre förbanden. I  maj 1935 hölls
en stor armffiltövning i  Skåne (Hässleholm,
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Kristianstad) med 200 o!cerare i armékårsför-
band, med gott resultat. I september 1935 blev 
 Swedlund chef för fältövningsdetaljen under 
Axel Rappe vid generalstabens centralavdelning. 
Kombinerade luftförsvars- och arméövningar 
blev nu allt vanligare och visade den snabba 
utvecklingen av militärtekniken, inte minst hos 
stormakterna.

Nytt fälttjänstreglemente 
År 1936 tog Nils Swedlund plats i den viktiga 
kommittén för utarbetande av ett nytt fält-
tjänstreglemente för armén. Ordförande var 
Axel Rappe, ledamöter Viking Tamm, Salander 
från artilleristaben och Hagermark från Krigs-
högskolan. Parallellt med detta tunga arbete 
genomförde Swedlund rader av fältövningar och 
kurser för Krigshögskolan och general staben, 
sommar som vinter. Den 29 juni till den 4 juli 
genomfördes en stor arméfältövning i Gävle-
trakten där han stod för en stor planeringsinsats. 

Efter detta följde en spännande kommende-
ring till Tyskland den 5–29 augusti 1936, där 
Swedlund tjänstgjorde vid IR 27 i Rostock och 
den 26–27 "ck trä#a generalen Lutz i Berlin. 
Under Tysklandsbesöket hann Swedlund upp-
snappa en del nyheter i fråga om den tyska 
infanteritaktiken och samverkan med pansar-
stridskrafter, allt av värde för arbetet med ett 
nytt reglemente.

1936 var ett hektiskt år för Nils Swedlund, 
med luftförsvarsövningar i Gävle med nattligt 
$yganfall mot staden och en stor höstmanöver i 
Gästrikland med Gustaf V som ledare och gene-
ralen Nygren som stabschef. Under året föddes 
även dottern Katarina, och brodern, historikern 
Robert Swedlund, disputerade. 

Orosmolnen ute i Europa började nu skocka 
sig och det stod klart att utvecklingen gick mot 
ett nytt europeiskt krig. Hitlertyskland och 
 Stalins Sovjetunionen inledde sin aggressions-
politik.

I Sverige började militärövningarna få allt-
mer av realism över sig. Inte minst hotet från ett 
luftkrig framstod som något nytt och allvarligt 
som på kort tid kunde hota även perifera stater 
som Sverige. Swedlund var nu med i staberna 
för stora vinterövningar i Norrbotten med 
Krigs  högskolan och generalstaben/fördelning-
arna. Till detta kom ett mycket pressande slut-
arbete med  Fälttjänstreglementeskommittén, 
som bitvis pågick ”dag och natt” och blev fär-
digt i juni 1937. Swedlund var i detta läge till 
synes outtröttlig och en kraftkarl av sällsynt 
natur. Han var nu så betrodd att han kom-
menderades till Finland för kontakter med 
huvudstaben, armékårsstaben, $ygkåren och 
kustförsvaret. Syftet var att förbereda en even-
tuell samverkan i krig och att orientera varandra 
om truppernas sammansättning, taktik, opera-
tiva mål och principer. Hotbilden från Sovjet-
unionen framstod nu allt tydligare. Det fanns 
risk att även Sverige skulle dras in i ett krig till 
skydd för Finland mot den store och opålitlige 
grannen i öster.

Den 1 juli 1937 gick generalstaben i graven 
och ersattes av den nya försvarsstaben och 
arméstaben. Swedlund för$yttades nu till den 
nya arméstaben med överste Helge Jung som 
chef. Den nye arméchefen, generallöjtnant Per 
Sylvan, hälsade arméstaben den 1 juli. Under 
sommaren 1937 seglade Swedlund med sin far 
till Åland och Finland och passade på att förena 
nytta med nöje, det vill säga han studerade de 
"nska försvarsmöjligheterna. 

Under tiden november 1937 till januari 
1938 gjorde Swedlund en enorm arbetsinsats 
genom att utarbeta nya soldatinstruktioner för 
alla truppslag i form av elva böcker. Detta om 
något visade vilken grundlig kännedom general-
stabskaptenen Swedlund nu hade ska#at sig om 
truppslagen och deras samverkan. Under 1938 
och senare togs han också i anspråk vid föreläs-
ningar om taktik på Krigshögskolan, där han 

Kristianstad) med 200 officerare i arm&årsför-
band, med gott resultat. I september 1935 blev
Swedlund chef för faltövningsdetaljen under
Axel Rappe vid generalstabens centralavdelning.
Kombinerade luftförsvars- och armsövningar
blev nu allt vanligare och visade den snabba
utvecklingen av militärtekniken, inte minst hos
stormakterna.

Nytt fälttjänstreglemente
År 1936 tog Nils Swedlund plats i den viktiga
kommittén för utarbetande av ett nytt fält-
tjänstreglemente för armen. Ordförande var
Axel Rappe, ledamöter Viking Tamm, Salander
från artilleristaben och Hagermark från Krigs-
högskolan. Parallellt med detta tunga arbete
genomförde Swedlund rader av fältövningar och
kurser för Krigshögskolan och generalstaben,
sommar som vinter. Den 29 juni till den 4 juli
genomfördes en stor armffiltövning i  Gävle-
trakten där han stod för en stor planeringsinsats.

Efter detta följde en spännande kommende-
ring till Tyskland den 5-29 augusti 1936, där
Swedlund tjänstgjorde vid IR27 i Rostock och
den 26-27 fick träffa generalen Lutz i Berlin.
Under Tysklandsbesöket hann Swedlund upp-
snappa en del nyheter i  fråga om den tyska
infanteritaktiken och samverkan med pansar-
stridskrafter, allt av värde för arbetet med ett
nytt reglemente.

1936 var ett hektiskt år för Nils Swedlund,
med luftförsvarsövningar i Gävle med nattligt
flyganfall mot staden och en stor höstmanöver i
Gästrikland med Gustaf V som ledare och gene-
ralen Nygren som stabschef. Under året föddes
även dottern Katarina, och brodern, historikern
Robert Swedlund, disputerade.

Orosmolnen ute i Europa började nu skocka
sig och det stod klart att utvecklingen gick mot
ett nytt europeiskt krig. Hitlertyskland och
Stalins Sovjetunionen inledde sin aggressions-
politik.

54 I Överbefälhavarna

I Sverige började militärövningarna få allt-
mer av realism över sig. Inte minst hotet från ett
luftkrig framstod som något nytt och allvarligt
som på kort tid kunde hota även perifera stater
som Sverige. Swedlund var nu med i staberna
för stora vinterövningar i  Norrbotten med
Krigshögskolan och generalstaben/fördelning-
arna. Till detta kom ett mycket pressande slut-
arbete med Fälttjänstreglementeskommitt&i,
som bitvis pågick "dag och natt" och blev fär-
digt i juni 1937. Swedlund var i detta läge till
synes outtröttlig och en kraftkarl av sällsynt
natur. Han var nu så betrodd att han kom-
menderades t i l l  Finland för kontakter med
huvudstaben, arm&årsstaben, flygkåren och
kustförsvaret. Syftet var att förbereda en even-
tuell samverkan i krig och att orientera varandra
om truppernas sammansättning, taktik, opera-
tiva mål och principer. Hotbilden från Sovjet-
unionen framstod nu allt tydligare. Det fanns
risk att även Sverige skulle dras in i ett krig till
skydd för Finland mot den store och opålitlige
grannen i öster.

Den 1 juli 1937 gick generalstaben i graven
och ersattes av den nya försvarsstaben och
armsstaben. Swedlund förflyttades nu till den
nya armsstaben med överste Helge Jung som
chef. Den nye armschefen, generallöjtnant Per
Sylvan, hälsade armsstaben den 1 juli. Under
sommaren 1937 seglade Swedlund med sin far
till Åland och Finland och passade på att förena
nytta med nöje, det vill säga han studerade de
finska försvarsmöjligheterna.

Under tiden november 1937 t i l l  januari
1938 gjorde Swedlund en enorm arbetsinsats
genom att utarbeta nya soldatinstruktioner för
alla truppslag i form av elva böcker. Detta om
något visade vilken grundlig kännedom general-
stabskaptenen Swedlund nu hade skaffat sig om
truppslagen och deras samverkan. Under 1938
och senare togs han också i anspråk vid föreläs-
ningar om taktik på Krigshögskolan, där han
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redan nu var ett stort namn och började ses som 
en auktoritet på modern krigföring, inte minst 
efter sitt Tysklandsbesök. Den 1 februari 1938 
avslutade han arbetet med ny signalinstruktion 
för armén, vilket hade pågått sedan 1935. Även 
denna insats var mycket viktig för den högre 
krigföringen och möjligheterna till samband 
och stora truppför!yttningar.

En sin tids gråkappa
Genom 1936 års försvarsbeslut hade nu vinden 
vänt för det militära försvaret, som efter hand 
skulle rustas upp på nytt. Riksdagen bevil-
jade extraanslag för ny materiel och reservlag-
ring 1938–39, vilka kom väl till pass. Tyvärr 
var dock utgångsläget dåligt, vilket gjorde att 
den begynnande upprustningen 1936–39 inte 
hann få någon större e"ekt. Swedlund var nu, 
1938–39, intensivt verksam och efterfrågad på 
många håll som föredragshållare och föreläsare. 
Det nya fältreglementet av 1938 års upplaga 
fastställdes av chefen för armén i april 1938 
och var i hög grad Swedlunds förtjänst. Den 
utgjorde en nödvändig modernisering av den 
äldre utgåvan och en anpassning till de ändrade 
stridsförutsättningarna, där inte minst luftkriget 
och pansarstridskrafterna var nya spjutspetsar.

Mellan rader av fältövningar – bland annat 
i Roslagen – föddes paret Swedlunds tredje 
barn i maj 1938, en !icka som #ck namnet 
Kristina. Sommaren tillbringades närmast fält-
mässigt, då man bebodde en kaptensvåning 
på Oscar-Fredriksborgs fort utanför Vaxholm 
(Rindöförsvaret av Stockholm). Under årets 
sommarsegling ”inspekterade” han östkustens 
försvar från Gävle till Valdemarsvik tillsam-
mans med fadern och brodern Robert. Det var 
en seglingsglad trio med blick för kustförsvarets 
möjligheter – och blottor. Det berättas att Nils 
Swedlund ibland testade försvarsanstalterna 
genom att dyka upp på ”känsliga områden” för 
att se hur beredskapen fungerade. Swedlund 

var även senare närmast legendarisk för sina 
”seglings inspektioner”, som inte minst satte 
marinen på en del prov, även i grannländerna.

Krigsutbrottet
I augusti 1938 var det åter dags för ett studie-
besök i Tyskland, som formellt tillbringades vid 
Nachrichtenabteilung 30 i Lübeck. Abwehr, 
med den legendariske chefen Canaris, och den 
sven  ska motsvarigheten hade i detta läge goda 
för  bindelser. Swedlund deltog även i signal- och 
stabstjänstövningar med armé kåren. Väl hem-
kommen var det dags för luftförsvarsövningar 
i Stockholm och en föredragning av infan teri-
regle mentet för chefen för armén. Swed lunds 
arbete på reglementet gillades. Det stod fullt 
klart att han var en framtidsman när det gällde 
utvecklingen av svensk armétaktik och ope rativ 
doktrin sedd mot den snabba tekniska utveck-
lingen, där inte minst Tysklandsbesöken gav 
bestående intryck. Höstmanövern i Småland 
leddes detta år av kungen med arméstabs chefen 
Jung som stabschef och med Swedlund som 
strids domarchef.

Så var det åter igen dags för trupptjänst för 
 Swedlund, som den 1 oktober 1938 infann sig 
på I 21 i Sollefteå som kapten och kompani-
chef (familjen hade !yttat med). Tidstypiskt 
var att han här snabbt kastades in i en o$cers-
övning i trakten av Sundsvall med inriktning på 
”Försvar av kust”. Fortsatta kommittéarbeten i 
Stockholm växlade med tjänstgöringen i Väster-
norrland. Swedlund ledde nu vintersoldat skolan 
med ett skyttekompani och hann även med att 
pröva ut en ny vinterutrustning för infante-
riet, främst vid I 5 i Östersund, ett ärende som 
drevs på av fördelningschefen general major Ivar 
H. Holmquist. Detta ledde snabbt till positiva 
resultat och medförde att arméchefen beslu-
tade om anska"ning i stor skala. Detta gjorde 
att den svenska truppen under beredskapens 
hårda vintrar var mycket bra utrustad mot kylan 

redan nu var ett stort namn och började ses som
en auktoritet på modern krigföring, inte minst
efter sitt Tysklandsbesök. Den 1 februari 1938
avslutade han arbetet med ny signalinstruktion
för armen, vilket hade pågått sedan 1935. Även
denna insats var mycket viktig för den högre
krigföringen och möjligheterna til l samband
och stora truppförflyttningar.

En sin tids gråkappa
Genom 1936 års försvarsbeslut hade nu vinden
vänt för det militära försvaret, som efter hand
skulle rustas upp på nytt. Riksdagen bevil-
jade extraanslag för ny materiel och reservlag-
ring 1938-39, vilka kom väl till pass. Tyvärr
var dock utgångsläget dåligt, vilket gjorde att
den begynnande upprustningen 1936-39 inte
hann få någon större effekt. Swedlund var nu,
1938-39, intensivt verksam och efterfrågad på
många håll som föredragshållare och föreläsare.
Det nya fältreglementet av 1938 års upplaga
fastställdes av chefen för armen i  april 1938
och var i hög grad Swedlunds förtjänst. Den
utgjorde en nödvändig modernisering av den
äldre utgåvan och en anpassning till de ändrade
stridsförutsättningarna, där inte minst luftkriget
och pansarstridskrafterna var nya spjutspetsar.

Mellan rader av fältövningar — bland annat
i Roslagen — föddes paret Swedlunds tredje
barn i  maj 1938, en flicka som fick namnet
Kristina. Sommaren tillbringades närmast fält-
mässigt, då man bebodde en kaptensvåning
på Oscar-Fredriksborgs fort utanför Vaxholm
(Rindöförsvaret av Stockholm). Under årets
sommarsegling "inspekterade" han östkustens
försvar från Gävle t i l l  Valdemarsvik tillsam-
mans med fadern och brodern Robert. Det var
en seglingsglad trio med blick för kustförsvarets
möjligheter — och blottor. Det berättas att Nils
Swedlund ibland testade försvarsanstalterna
genom att dyka upp på "känsliga områden" för
att se hur beredskapen fungerade. Swedlund

var även senare närmast legendarisk för sina
"seglingsinspektioner", som inte minst satte
marinen på en del prov, även i grannländerna.

Krigsutbrottet
I augusti 1938 var det åter dags för ett studie-
besök i Tyskland, som formellt tillbringades vid
Nachrichtenabteilung 30 i  Liibeck. Abwehr,
med den legendariske chefen Canaris, och den
svenska motsvarigheten hade i detta läge goda
förbindelser. Swedlund deltog även i signal- och
stabstjänstövningar med armskåren. Väl hem-
kommen var det dags för luftförsvarsövningar
i Stockholm och en föredragning av infanteri-
reglementet för chefen för armen. Swedlunds
arbete på reglementet gillades. Det stod fullt
klart att han var en framtidsman när det gällde
utvecklingen av svensk armstaktik och operativ
doktrin sedd mot den snabba tekniska utveck-
lingen, där inte minst Tysklandsbesöken gav
bestående intryck. Höstmanövern i  Småland
leddes detta år av kungen med armåtabschefen
Jung som stabschef och med Swedlund som
stridsdomarchef.

Så var det åter igen dags för trupptjänst för
Swedlund, som den 1 oktober 1938 infann sig
på 121 i  Sollefteå som kapten och kompani-
chef (familjen hade flyttat med). Tidstypiskt
var att han här snabbt kastades in i en officers-
övning i trakten av Sundsvall med inriktning på
"Försvar av kust". Fortsatta kommittéarbeten i
Stockholm växlade med tjänstgöringen i Väster-
norrland. Swedlund ledde nu vintersoldatskolan
med ett skyttekompani och hann även med att
pröva ut en ny vinterutrustning för infante-
riet, främst vid 15 i Östersund, ett ärende som
drevs på av fördelningschefen generalmajor Ivar
H. Holmquist. Detta ledde snabbt till positiva
resultat och medförde att armschefen beslu-
tade om anskaffning i stor skala. Detta gjorde
att den svenska truppen under beredskapens
hårda vintrar var mycket bra utrustad mot kylan
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(omvittnat från tyskt håll, där man köpte vinter-
utrustning från Sverige sedan man hade kört fast 
i Ryssland den hårda vintern 1941–42). Swed-
lund ledde nu även sommar soldatskolan som 
chef för 2. kompaniet I 21 och varvade detta 
med en rad andra uppdrag och stabs övningar i 
arméstaben (vid Rosersbergs slott) med det nya 
reglementet som grund.

Årets sommarsegling gick längs Norrlands-
kusten med ”inspektioner” av Hernö kustförsvar 
och Norrlandshamnarna. En sommar övning 
med tillfälligt inkallade förband (tunga trop par) 
gick dåligt och visade på stora brister i utbild-
ningen hos äldre värnpliktiga, vilket Swed lund 
kommenterade så här: ”Herr försvarsministern 
Skölds beredskap av outbildade vpl var föga 
lyckad ur alla synpunkter.”

 Den 29 augusti 1939, när storkriget stod 
för dörren sedan Hitler och Stalin hade ingått 
sin Moskvapakt, inspekterades I 21 av fördel-
ningschefen Holmquist, senare arméchef 1940– 
44 (”idrottsgeneralen”). Swedlund hade nu 
nöjet att få se sitt kompani utses till det bästa. 
Arméfördelningen genomförde i slutet av sep-
tember fältövningar i Jämtland med goda resul-
tat. I oktober höll Swedlund kurs i det nya 
infanterireglementet för o!cerskåren vid I 21 
och föredrag om Sveriges läge i det utbrutna 
storkriget för hela regementet i tre omgångar. 
I november undervisade han i taktik vid extra 
befälskurser i Stockholm med deltagande av 
kaptener och majorer från alla landets infanteri-
regementen. Kursen avbröts vid det "nsk-ryska 
krigets utbrott den 30 november 1939.

Swedlund nekas gå med i frivilligkåren
Sovjets angrepp på Finland ledde till en stark 
opinionsstorm för Finlands sak i Sverige. Sverige 
förklarade sig som inte neutralt i den utbrutna 
kon#ikten utan var tills vidare icke-krigförande, 
vilket var en markering i Moskva. Överste Carl 
August Ehrensvärd och andra tog nu initiativ 

till en svensk frivilligkår, vilket även "ck stöd av 
statsmakterna. Kåren samlade cirka 8 000 man 
och sattes in i "nska Lappland i krigets slut-
skede februari–mars 1940. Swedlund behövdes 
nu i arméstaben för mobiliseringen i Norrland 
och kommenderades till Stockholm. Först ledde 
han dock mobiliseringen hemma på I 21, där 
förläggningen på hans initiativ lades om från 
bivack till kvarter, vilket uppskattades av trup-
pen eftersom sträng kyla rådde. Allt gick per-
fekt: ”Utomordentligt arbete presenterades 
av alla, truppens uppförande mönstergill trots 
köld och mörker. Allvarlig värdig stämning … 
Rege mentet transportfärdigt på rätt tid.” Den 
12 december 1939 "ck Swedlund order att resa 
till Torneå för att förbereda frivillig kårens orga-
nisation på plats. Samtidigt "ck han order att 
kvarstå i tjänst vid arméstaben, där det stora 
organisations- och mobiliseringsarbetet över 
hela landet nu tog sin början för armén. För 
Swed lund var det en besvikelse, eftersom han 
hade räknat med att som frivillig o!cer få göra 
en insats för Finland. I stället "ck han nu inrikta 
sig på att hjälpa frivilligkåren med organisa-
tions- och rekryteringsarbetet på plats i Norr-
botten. Här gjorde den erfarne Nils  Swedlund 
stor nytta.

Den 15–22 december var han vid Andra 
armékåren i Norrbotten och klargjorde princi-
perna för uttagningen av frivilliga hos de mili-
tära cheferna. Vid kåren såg man dock i första 
hand till de egna behoven, med undantag för 
övers tarna Rosenblad (I 20) och Ramström 
(I 19), som gärna ville ha många frivilliga ur 
de egna leden. Mobiliseringen av armékåren i 
Norr botten krävde emellertid stora resurser, 
samtidigt som bristerna i personell och mate riell 
beredskap var stora, vilket gjorde avvägningarna 
kin kiga. Swedlund var dock rätte mannen att få 
ord ning och raka linjer. Han såg till att trans-
porterna av frivilligkårens utrustning, inklusive 
vapen och ammunition, samordnades och att 

(omvittnat från tyskt håll, där man köpte vinter-
utrustning från Sverige sedan man hade kört fast
i Ryssland den hårda vintern 1941-42). Swed-
lund ledde nu även sommarsoldatskolan som
chef för 2. kompaniet 121 och varvade detta
med en rad andra uppdrag och stabsövningar i
armsstaben (vid Rosersbergs slott) med det nya
reglementet som grund.

Årets sommarsegling gick längs Norrlands-
kusten med "inspektioner" av Hemö kustförsvar
och Norrlandshamnarna. En  sommarövning
med tillfälligt inkallade förband (tunga troppar)
gick dåligt och visade på stora brister i utbild-
ningen hos äldre värnpliktiga, vilket Swedlund
kommenterade så här: "Herr försvarsministern
Skölds beredskap av outbildade vpl var föga
lyckad ur alla synpunkter."

Den 29 augusti 1939, när storkriget stod
för dörren sedan Hitler och Stalin hade ingått
sin Moskvapakt, inspekterades 121 av fördel-
ningschefen Holmquist, senare armschef 1940-
44 ("idrottsgeneralen"). Swedlund hade nu
nöjet att få se sitt kompani utses till det bästa.
Armsfördelningen genomförde i slutet av sep-
tember fältövningar i Jämtland med goda resul-
tat. I  oktober höll Swedlund kurs i  det nya
infanterireglementet för officerskåren vid 121
och föredrag om Sveriges läge i  det utbrutna
storkriget för hela regementet i tre omgångar.
I november undervisade han i taktik vid extra
befälskurser i  Stockholm med deltagande av
kaptener och majorer från alla landets infanteri-
regementen. Kursen avbröts vid det finsk-ryska
krigets utbrott den 30 november 1939.

Swedlund nekas gå med i frivilligkåren
Sovjets angrepp på Finland ledde till en stark
opinionsstorm för Finlands sak i Sverige. Sverige
förklarade sig som inte neutralt i den utbrutna
konflikten utan var tills vidare icke-krigförande,
vilket var en markering i Moskva. Överste Carl
August Ehrensvärd och andra tog nu initiativ
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till en svensk frivilligkår, vilket även fick stöd av
statsmakterna. Kåren samlade cirka 8 000 man
och sattes in i  finska Lappland i  krigets slut-
skede februari—mars 1940. Swedlund behövdes
nu i armsstaben för mobiliseringen i Norrland
och kommenderades till Stockholm. Först ledde
han dock mobiliseringen hemma på 121, där
förläggningen på hans initiativ lades om från
bivack till kvarter, vilket uppskattades av trup-
pen eftersom sträng kyla rådde. Allt gick per-
fekt: "Utomordentligt arbete presenterades
av alla, truppens uppförande mönstergill trots
köld och mörker. Allvarlig värdig stämning ...
Regementet transportfärdigt på rätt tid." Den
12 december 1939 fick Swedlund order att resa
till Torneå för att förbereda frivilligkårens orga-
nisation på plats. Samtidigt fick han order att
kvarstå i  tjänst vid armsstaben, där det stora
organisations- och mobiliseringsarbetet över
hela landet nu tog sin början för armen. För
Swedlund var det en besvikelse, eftersom han
hade räknat med att som frivillig officer få göra
en insats för Finland. I stället fick han nu inrikta
sig på att hjälpa frivilligkåren med organisa-
tions- och rekryteringsarbetet på plats i Norr-
botten. Här gjorde den erfarne Nils Swedlund
stor nytta.

Den 15-22 december var han vid Andra
armskåren i Norrbotten och klargjorde princi-
perna för uttagningen av frivilliga hos de mili-
tära cheferna. Vid kåren såg man dock i första
hand till de egna behoven, med undantag för
överstarna Rosenblad (I20) och Ramström
(119), som gärna ville ha många frivilliga ur
de egna leden. Mobiliseringen av armskåren i
Norrbotten krävde emellertid stora resurser,
samtidigt som bristerna i personell och materiell
beredskap var stora, vilket gjorde avvägningarna
kinkiga. Swedlund var dock rätte mannen att få
ordning och raka linjer. Han såg till att trans-
porterna av frivilligkårens utrustning, inklusive
vapen och ammunition, samordnades och att
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planer gjordes upp för bland annat organisation 
och utbildning i systematisk ordning. Redan 
nu stod det klart att det skulle komma att dröja 
några månader innan kåren kunde sättas in i full 
skala till Finlands försvar. Värvningen av frivil-
liga gick trögt, vilket Swedlund kritiskt beskrev 
så här: ”Resultat av värvningen: ringa, då befäl 
icke !ck gå med manskapet. Regeringens halv-
het förhindrade snabb hjälp till Finland.”

Nyårsdagen 1940 var Swedlund hos frivillig-
kåren i Torneå och trä"ade några av dess 
ledare: Magnus Dyrssen, Martin Ekström och 
 Malcolm Murray. Nu stod det klart att kåren 
främst skulle bestå av folk söderifrån och att 
anslutningen från trupperna i norr var något av 
en besvikelse. Mellan den 10 januari och 7 april 
arbetade Swedlund för fullt vid armé stabens 
utbildningsavdelning, främst för frivillig kårens 
räkning. De !nska krigserfarenheterna !ck 
snabbt genomslag. Den 6–7 februari ledde 
Swedlund försök i Strängnäs med pansarför-
dröjning och utarbetade tillägg till infanteri-
reglementet. Han arbetade nu för högtryck över 
hela landet. Han inspekterade beredskapsförbe-
redelser i Skåne den 19–21 februari och 14–15 
mars och insattes i organisationskommittén för 
en ny krigsorganisation. Han utnämndes nu 
också till major i generalstabskåren.

Den 9 april 1940
Den 8 april 1940 gick larmet om en befa-
rad tysk invasion och den första armékårens 
stab började mobiliseras för försvaret av södra 
 Sverige. Kårchef var general Erik af Edholm 
och  Swedlund var chef för operationsavdel-
ningen. Den 9 april anföll tyskarna Danmark 
och Norge. Den 12 april improviserades åtgär-
der för att trygga hamnarna i Skåne under 
Swedlunds ledning. Ännu den 17 april var det 
svenska försvaret i Skåne svagt och luften kor-
sades av rykten om tyska angrepp. Denna dag 
rekognoserade  Swedlund försvarslinjen Malmö- 

Helsingborg och en vecka senare försvaret 
av Halland och Blekinge. Förgäves försökte 
han och armékårchefen, generalmajor Erik  af 
Edholm, få fördelningscheferna, Erik Testrup 
och Ernst af Klercker, att ändra sina gruppe-
ringar för att skapa ett mer rationellt försvar. 
Ytterst bottnade denna kompetenstvist i ÖB 
Olof #örnells oklara ledning.

Att Sverige undgick tysk ockupation berodde 
främst på landets handelspolitiska och strate-
giska läge. Sverige blev avspärrat från världs-
haven och inringat av tyska och sovjetiska trup-
per, men lyckades trots allt bevara sin fred och 
neutralitet under hela kriget. Det militära för-
svaret var svagt, men klart starkare än det danska 
och norska våren 1940, vilket bidrog till att tys-
karna undvek att angripa Sverige, då det hade 
krävt resurser avsedda för det stora angreppet i 
väster längre fram under året. Tyskarna klippte 
dock av Sveriges handel med väst och vann en 
stor handelspolitisk seger genom att tvinga 
Sverige till en omfattande bilateral handel med 
Tyskland.

För Nils Swedlund blev krigsåren 1940–45 
en enda lång intensiv arbetsperiod i beredska-
pens tecken. Våren och sommaren 1940 gällde 
det försvaret av Syd- och Västsverige, där han 
även gjorde talrika sambands$ygningar till 
underlydande chefer. Nästan hela den svenska 
fältarmén låg nu mobiliserad till stöd för den 
svenska neutraliteten. Efter hand fann organisa-
tionen sin stadga och ”den svenska igelkotten” 
blev symbolen för viljan att värna landet mot 
hoten utifrån. En stor tillgång var den starka 
nationella samlingen i landet. Inom armén 
fanns en brokig och delvis föråldrad utrustning 
men viljan att försvara landet !ck ersätta mycket 
av det som brast i övrigt. 

Bruno von Uthmann, den tyske militäratta-
chén i Stockholm, noterade under sommaren 
och hösten 1940 snabba framsteg i fråga om 
utbildningsnivån hos den svenska truppen, ut- 

planer gjordes upp för bland annat organisation
och utbildning i  systematisk ordning. Redan
nu stod det klart att det skulle komma att dröja
några månader innan kåren kunde sättas in i full
skala till Finlands försvar. Värvningen av frivil-
liga gick trögt, vilket Swedlund kritiskt beskrev
så här: "Resultat av värvningen: ringa, då befäl
icke fick gå med manskapet. Regeringens halv-
het förhindrade snabb hjälp till Finland."

Nyårsdagen 1940 var Swedlund hos frivillig-
kåren i  Torneå och träffade några av dess
ledare: Magnus Dyrssen, Martin Ekström och
Malcolm Murray. Nu stod det klart att kåren
främst skulle bestå av folk söderifrån och att
anslutningen från trupperna i norr var något av
en besvikelse. Mellan den 10 januari och 7 april
arbetade Swedlund för fullt vid armsstabens
utbildningsavdelning, främst för frivilligkårens
räkning. D e  finska krigserfarenheterna fick
snabbt genomslag. Den 6-7 februari ledde
Swedlund försök i  Strängnäs med pansarför-
dröjning och utarbetade tillägg till infanteri-
reglementet. Han arbetade nu för högtryck över
hela landet. Han inspekterade beredskapsförbe-
redelser i Skåne den 19-21 februari och 14-15
mars och insattes i organisationskommittén för
en ny krigsorganisation. Han utnämndes nu
också till major i generalstabskåren.

Den 9 april 1940
Den 8 april 1940 gick larmet om en befa-
rad tysk invasion och den första armskårens
stab började mobiliseras för försvaret av södra
Sverige. Kårchef var general Erik af Edholm
och Swedlund var chef för operationsavdel-
ningen. Den 9 april anföll tyskarna Danmark
och Norge. Den 12 april improviserades åtgär-
der för att trygga hamnarna i  Skåne under
Swedlunds ledning. Ännu den 17 april var det
svenska försvaret i Skåne svagt och luften kor-
sades av rykten om tyska angrepp. Denna dag
rekognoserade Swedlund försvarslinjen Malmö-

Helsingborg och en vecka senare försvaret
av Halland och Blekinge. Förgäves försökte
han och arm&årchefen, generalmajor Erik af
Edholm, få fördelningscheferna, Erik Testrup
och Ernst af Klercker, att ändra sina gruppe-
ringar för att skapa ett mer rationellt försvar.
Ytterst bottnade denna kompetenstvist i  ÖB
Olof Thörnells oklara ledning.

Att Sverige undgick tysk ockupation berodde
främst på landets handelspolitiska och strate-
giska läge. Sverige blev avspärrat från världs-
haven och inringat av tyska och sovjetiska trup-
per, men lyckades trots allt bevara sin fred och
neutralitet under hela kriget. Det militära för-
svaret var svagt, men klart starkare än det danska
och norska våren 1940, vilket bidrog till att tys-
karna undvek att angripa Sverige, då det hade
krävt resurser avsedda för det stora angreppet i
väster längre fram under året. Tyskarna klippte
dock av Sveriges handel med väst och vann en
stor handelspolitisk seger genom att tvinga
Sverige till en omfattande bilateral handel med
Tyskland.

För Nils Swedlund blev krigsåren 1940-45
en enda lång intensiv arbetsperiod i beredska-
pens tecken. Våren och sommaren 1940 gällde
det försvaret av Syd- och Västsverige, där han
även gjorde talrika sambandsflygningar t i l l
underlydande chefer. Nästan hela den svenska
fältarm&L låg nu mobiliserad till stöd för den
svenska neutraliteten. Efter hand fann organisa-
tionen sin stadga och "den svenska igelkotten"
blev symbolen för viljan att värna landet mot
hoten utifrån. En stor tillgång var den starka
nationella samlingen i  landet. Inom armen
fanns en brokig och delvis föråldrad utrustning
men viljan att försvara landet fick ersätta mycket
av det som brast i övrigt.

Bruno von Uthmann, den tyske militäratta-
ch&L i  Stockholm, noterade under sommaren
och hösten 1940 snabba framsteg i  fråga om
utbildningsnivån hos den svenska truppen, ut-
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byggnaden av befästningslinjer, tillförseln av 
modern materiel (dock i liten skala) och den 
starka försvarsviljan. Detta gjorde att han var-
nade Oberkommando der Wehrmacht (OKW) i 
Ber lin för att underskatta den svenska försvars-
kraften, särskilt vid strider i skogsterräng, där 
svenskarna var mycket förfarna. Den 1–5 juli 
inspekterade ÖB !örnell armékåren i Skåne, 
som nu var väl installerad och med skarpskjut-
ningar längs kusterna visade sitt bett. Swedlund 
noterade lakoniskt: ”god regi”, vartill han själv 
i hög grad hade bidragit. 

Swedlund "ck denna sommar även tillfälle 
att besöka Andra armékåren i Värmland och 
studera befästningar. Här kunde jämförande 
studier bedrivas, inte minst i fråga om utbygg-
naden av fasta värn. Den 24 augusti till den 
1 september genomfördes stora kårövningar i 
Skåne med nattmarscher och anfall över vatten-
drag. Det hela avslutades den 1 september med 
stor förbimarsch i Örkelljunga för kronprinsen 
med en trupp på 50 000 man (”3 timmar. Syn-
nerligen ståtligt skådespel”, noterade  Swed  lund). 
Det var en slående kontrast till beredskapsläget 
i Skåne i april 1940.

Den 15 september 1940 upphörde Första 
armé   kåren och beredskapen togs nu över av 
lägre förband, främst beredskapsbataljoner och 
bered skapskompanier efter rullande scheman.

Swedlund fortsatte att rekognosera befäst-
ningslinjer i södra och mellersta Sverige. Han 
var också taktiklärare vid Krigshögskolan och 
utarbetade ”Taktiska anvisningar. TA” (med 
genomgång för generalitetet och kronprinsen 
på Krigshögskolan den 15–16 januari 1941). 
TA var en framstående produkt, som tog stora 
hänsyn till den moderna luft- och pansarkrig-
föringen och gav den svenska armén en bra 
plattform att stå på. Det var ett beundransvärt 
arbete, väl förberett under 1930-talet, som nu 
gav utdelning. Swedlunds stjärna steg nu allt 
mer mot zenit.

Våren 1941 gjorde han en längre studieresa i 
Finland som förbindelseman till huvudstaben, 
och "ck många goda kontakter, även på under-
rättelsesidan, däribland med överste Halaamaa. 
Han hade lätt att skapa kontakt och vinna 
vänner och imponerade genom sin stora yrkes-
kompetens. Hösten 1941 prövades en ny svensk 
krigsorganisation genom krigsspel med general-
stabso#cerare och Krigshögskolan. Swedlund 
var nu intensivt verksam i olika riktningar.

Beredskapen 1942: ”Hitler har beslutat att 
erövra Sverige”
Den 16–22 januari 1942 ingick Swedlund i led-
ningen för en stor fältövning inom den tredje 
armékåren i Skåne i området Malmö-Helsing-
borg. En månad senare, den 20 februari, prö-
vade man beredskapen i verkligheten genom 
en snabbmobilisering, där ÖB-orienteringen 
löd: ”Hitler har beslutat att erövra Sverige.” 
 Swed lund överförde nu personligen order från 
ÖB   !örnell till kårchefen af Klercker. Den så 
kallade februari krisen berodde på alarmerande 
under rättelser från Berlin om en planerad tysk 
ocku pation av Sverige inledd genom luftland-
sättningar. Svaret blev en skickligt genomförd 
svensk vintermobilisering, vilken imponerade 
på tyskarna i Stockholm, som ingivits föreställ-
ningen att den var riktad mot västmakternas 
invasionshot mot Norge. 

Upprustningen hade nu börjat ge e$ekt och 
den svenska beredskapsapparaten hade funnit 
sin form. Folkförsörjningen och produktionen 
fungerade men det militära försvaret hade fort-
satt stora materiella brister, främst i fråga om 
pansar och moderna strids%ygplan.

Swedlund "ck nu stanna som tillförordnad 
stabschef vid Tredje armékårsstaben i Kristian-
stad till augusti 1942, vilket visade hans starka 
ställning vid denna tid. Här rekognoserade och 
inspekterade han försvaret i Halland,  Blekinge 
och Skåne och såg till att försvaret mot luftland-

byggnaden av befästningslinjer, tillförseln av
modern materiel (dock i liten skala) och den
starka försvarsviljan. Detta gjorde att han var-
nade Oberkommando der Wehrmacht (OKW) i
Berlin för att underskatta den svenska försvars-
kraften, särskilt vid strider i skogsterräng, där
svenskarna var mycket förfarna. Den 1-5 juli
inspekterade ÖB Thörnell armskåren i Skåne,
som nu var väl installerad och med skarpskjut-
ningar längs kusterna visade sitt bett. Swedlund
noterade lakoniskt: "god regi", vartill han själv
i hög grad hade bidragit.

Swedlund fick denna sommar även tillfälle
att besöka Andra armskåren i  Värmland och
studera befästningar. Här kunde jämförande
studier bedrivas, inte minst i fråga om utbygg-
naden av fasta värn. Den 24 augusti till den
1 september genomfördes stora kårövningar i
Skåne med nattmarscher och anfall över vatten-
drag. Det hela avslutades den 1 september med
stor förbimarsch i Örkelljunga för kronprinsen
med en trupp på 50000 man ("3 timmar. Syn-
nerligen ståtligt skådespel", noterade Swedlund).
Det var en slående kontrast till beredskapsläget
i Skåne i april 1940.

Den 15 september 1940 upphörde Första
armskåren och beredskapen togs nu över av
lägre förband, främst beredskapsbataljoner och
beredskapskompanier efter rullande scheman.

Swedlund fortsatte att rekognosera befäst-
ningslinjer i södra och mellersta Sverige. Han
var också taktiklärare vid Krigshögskolan och
utarbetade "Taktiska anvisningar. TA" (med
genomgång för generalitetet och kronprinsen
på Krigshögskolan den 15-16 januari 1941).
TA var en framstående produkt, som tog stora
hänsyn till den moderna luft-- och pansarkrig-
föringen och gav den svenska armen en bra
plattform att stå på. Det var ett beundransvärt
arbete, väl förberett under 1930-talet, som nu
gav utdelning. Swedlunds stjärna steg nu allt
mer mot zenit.
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Våren 1941 gjorde han en längre studieresa i
Finland som förbindelseman till huvudstaben,
och fick många goda kontakter, även på under-
rättelsesidan, däribland med överste Halaamaa.
Han hade lätt att skapa kontakt och vinna
vänner och imponerade genom sin stora yrkes-
kompetens. Hösten 1941 prövades en ny svensk
krigsorganisation genom krigsspel med general-
stabsofficerare och Krigshögskolan. Swedlund
var nu intensivt verksam i olika riktningar.

Beredskapen 1942: "Hitler har beslutat att
erövra Sverige"
Den 16-22 januari 1942 ingick Swedlund i led-
ningen för en stor fältövning inom den tredje
armskåren i Skåne i området Malmö-Helsing-
borg. En månad senare, den 20 februari, prö-
vade man beredskapen i  verkligheten genom
en snabbmobilisering, där ÖB-orienteringen
löd: "Hitler har beslutat att erövra Sverige."
Swedlund överförde nu personligen order från
ÖB Thörnell till kårchefen af Klercker. Den så
kallade februarikrisen berodde på alarmerande
underrättelser från Berlin om en planerad tysk
ockupation av Sverige inledd genom luftland-
sättningar. Svaret blev en skickligt genomförd
svensk vintermobilisering, vilken imponerade
på tyskarna i Stockholm, som ingivits Föreställ-
ningen att den var riktad mot västmakternas
invasionshot mot Norge.

Upprustningen hade nu börjat ge effekt och
den svenska beredskapsapparaten hade funnit
sin form. Folkförsörjningen och produktionen
fungerade men det militära försvaret hade fort-
satt stora materiella brister, främst i  fråga om
pansar och moderna stridsflygplan.

Swedlund fick nu stanna som tillförordnad
stabschef vid Tredje armékårsstaben i Kristian-
stad till augusti 1942, vilket visade hans starka
ställning vid denna tid. Här rekognoserade och
inspekterade han försvaret i Halland, Blekinge
och Skåne och såg till att försvaret mot luftland-
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sättningar på de frusna sjöarna förbättra des. 
Nästan hela det svenska luftvärnet var mobi-
liserat under februarikrisen. Swedlund ledde 
även planeringen av befästningsarbeten kring 
städerna, där sjö- och landfronterna skulle byg- 
gas ut med värn och stormhinder. 

Stora bullret, som Swedlund populärt kall a-
des, gick nu fram som en stormvind och tyck-
tes ha en obegränsad arbetskapacitet. Han för-
stod dock alltid att förena nytta med nöje. Så 
inleddes kårstabens krigsspel med rekognosering 
vid Ystad och senare ålamiddag hos chefen för 
I 7, överste Carl August Ehrensvärd, vilket gav 
en god upptakt. I juni 1942 klubbades en ny 
jägarorganisation av chefen för armén. Även 
här hade Swedlund varit en drivande kraft som 
utredare. Beredskapstjänsten avslutades på ett 
gemytligt sätt i augusti 1942 med att kårstaben 
hade en stor ålfest vid Åhus och kräftskiva på 
Öland. Under perioden mars till juli hade Swed-
lund kört 1  200 mil i tjänsten trots rådande ran-
so neringar.

Försvaret blir starkare
Swedlund var nu i hög grad en framtidsman. 
Ett tecken på detta var att han under hösten 
1942 !ck tjänstgöra vid "ygstaben i Stock-
holm och delta i en rad "ygövningar samt att 
han den 1 oktober som överstelöjtnant placera-
des vid försvarsstaben som chef för den  viktiga 
arméoperations avdelningen under den operative 
chefen, sektionschefen Carl August  Ehrensvärd 
(dessa båda herrar följdes sedan åt i  karriären). 
Ett givande samarbete inleddes. Befästningslin-
jerna i Skåne förbättrades och den auktoritative 
Swed lund drog sig inte för att ge chefen för 
Mili tärområde Väst, generalmajor Axel Rappe, 
nya anvisningar angående försvarsställningarna, 
vilket väckte dennes ”missljud”. En huvudlinje 
hos Swedlund var att klargöra försvarsprinci-
perna vid olika milon och att anpassa försvars-
stabens anvisningar efter detta. Milostabsche-

ferna samlades i Stockholm och en ny orderserie 
(”brand gula serien”) utarbetades.

Inom försvarsstaben lades nu en ny krigs-
planläggning upp och order om ett mer själv-
ständigt handlande (uppdragstaktik) knäsattes. 
Det senare var Swedlunds skötebarn, då han 
ansåg att krigföringen krävde ett mer självstän-
digt handlande på mellanchefsnivå. Han reste 
nu runt till olika militärområden runt om i 
landet och lyckades genom samråd ofta modi-
!era principerna för försvaret, befästningar och 
liknande. Detta var nödvändigt i en rad fall, 
eftersom man ofta hade låst fast sig vid upp-
fattningar som hade improviserats fram 1940. 
Swedlund hade nu en sådan auktoritet och 
tyngd att det var säkrast att lyssna noga på hans 
råd och förslag och att ha goda argument för att 
avvisa dem.

Han !ck nu även ansvar för samordningen 
av försvarsforskningen, som under beredska-
pen hade blivit vildvuxen inom förvaltningar 
och myndigheter. Försvarets forskningsnämnd 
inrättades med Nobelpristagaren, professor 
Manne Siegbahn, som förste ordförande. Resul-
tatet blev till sist inrättandet av Försvarets forsk-
nings anstalt, FOA, enligt beslut i höstriksdagen 
1944. 

I mars 1943 genomfördes i stort lyckade 
samövningar mellan armén och "ygstridskrafter 
i Värmland med ÖB som överledare. De visade 
att man nu på svensk sida klarade komplice-
rade operationer i stor skala, vilket var ett klart 
framsteg. Det svenska försvaret började komma 
ifatt omvärlden. Swedlund utvecklade vid dessa 
övningar ett gott samarbete med "ygvapen-
chefen Bengt Nordenskiöld och "ygstabschefen 
Axel Ljungdahl. Han odlade även sina !nska 
förbindelser. Midsommaren 1943 !nner vi 
honom på Rottneros herrgård i Värmland hos 
majoren Paulsson och !nske militärattachén 
Stewen, segraren i slaget vid Tolvajärvi 1939. 
Året 1943 fylldes även av inspektionsresor, där 

sättningar på de frusna sjöarna förbättrades.
Nästan hela det svenska luftvärnet var mobi-
liserat under februarikrisen. Swedlund ledde
även planeringen av befästningsarbeten kring
städerna, där sjö- och landfronterna skulle byg-
gas ut med värn och stormhinder.

Stora bullret, som Swedlund populärt kalla-
des, gick nu fram som en stormvind och tyck-
tes ha en obegränsad arbetskapacitet. Han för-
stod dock alltid att förena nytta med nöje. Så
inleddes kårstabens krigsspel med rekognosering
vid Ystad och senare ålamiddag hos chefen för
17, överste Carl August Ehrensvärd, vilket gav
en god upptakt. I  juni 1942 klubbades en ny
jägarorganisation av chefen för armen. Även
här hade Swedlund varit en drivande kraft som
utredare. Beredskapstjänsten avslutades på ett
gemytligt sätt i augusti 1942 med att kårstaben
hade en stor ålfest vid Åhus och kräftskiva på
Öland. Under perioden mars till juli hade Swed-
lund kört 1200 mil i tjänsten trots rådande ran-
soneringar.

Försvaret blir starkare
Swedlund var nu i  hög grad en framtidsman.
Ett tecken på detta var att han under hösten
1942 fick tjänstgöra vid flygstaben i  Stock-
holm och delta i en rad flygövningar samt att
han den 1 oktober som överstelöjtnant placera-
des vid försvarsstaben som chef för den viktiga
arm&operationsavdelningen under den operative
chefen, sektionschefen Carl August Ehrensvärd
(dessa båda herrar följdes sedan åt i karriären).
Ett givande samarbete inleddes. Befästningslin-
jerna i Skåne förbättrades och den auktoritative
Swedlund drog sig inte för att ge chefen för
Militärområde Väst, generalmajor Axel Rappe,
nya anvisningar angående försvarsställningarna,
vilket väckte dennes "missljud". En huvudlinje
hos Swedlund var att klargöra försvarsprinci-
perna vid olika milon och att anpassa försvars-
stabens anvisningar efter detta. Milostabsche-

ferna samlades i Stockholm och en ny orderserie
("brandgula serien") utarbetades.

Inom försvarsstaben lades nu en ny krigs-
planläggning upp och order om ett mer själv-
ständigt handlande (uppdragstaktik) knäsattes.
Det senare var Swedlunds skötebarn, då han
ansåg att krigföringen krävde ett mer självstän-
digt handlande på mellanchefsnivå. Han reste
nu runt till olika militärområden runt om i
landet och lyckades genom samråd ofta modi-
fiera principerna för försvaret, befästningar och
liknande. Detta var nödvändigt i  en rad fall,
eftersom man ofta hade låst fast sig vid upp-
fattningar som hade improviserats fram 1940.
Swedlund hade nu en sådan auktoritet och
tyngd att det var säkrast att lyssna noga på hans
råd och förslag och att ha goda argument för att
avvisa dem.

Han fick nu även ansvar för samordningen
av försvarsforskningen, som under beredska-
pen hade blivit vildvuxen inom förvaltningar
och myndigheter. Försvarets forskningsnämnd
inrättades med Nobelpristagaren, professor
Manne Siegbahn, som förste ordförande. Resul-
tatet blev till sist inrättandet av Försvarets forsk-
ningsanstalt, FOA, enligt beslut i höstriksdagen
1944.

I mars 1943 genomfördes i  stort lyckade
samövningar mellan armen och flygstridskrafter
i Värmland med ÖB som överledare. De visade
att man nu på svensk sida klarade komplice-
rade operationer i stor skala, vilket var ett klart
framsteg. Det svenska försvaret började komma
ifatt omvärlden. Swedlund utvecklade vid dessa
övningar ett gott samarbete med flygvapen-
chefen Bengt Nordenskiöld och flygstabschefen
Axel Ljungdahl. Han odlade även sina finska
förbindelser. Midsommaren 1943 finner v i
honom på Rottneros herrgård i Värmland hos
majoren Paulsson och finske militärattachén
Stewen, segraren i  slaget vid Tolvajärvi 1939.
Året 1943 fylldes även av inspektionsresor, där
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Swedlund var försvarsstabens expert på för-
svars- och befästningslinjer och uppenbart hade 
ganska fria händer att framföra kritik och före-
slå förbättringar. Generalmajoren Rosenblad i 
Övre Norrlands militärområde !ck förebråelser 
för dåliga befästningslinjer.

Ny ÖB och förnyarna segrar
I januari 1944 blev Swedlund överste och chef 
för sektion I i försvarsstaben efter Ehrensvärd, 
som blev generalmajor och chef för försvars-
staben. Nu !ck han göra "er o#entliga framträ-
danden, i form av både regeringsföredragningar 
och radioföredrag. Arvprinsen Gustaf Adolf 
tjänstgjorde direkt under Swedlund vid sektion 
I och de två tog nu initiativ till middagar (den 
första på Haga) med o$cerare ur alla försvars-
grenar för att diskutera utvecklingstendenser. 
Även industrikrigsspel förekom med nyttiga 
möten mellan chefer inom det svenska totalför-
svaret och näringslivet. En triumf var förevis-
ningen på Rosersberg av en blivande infanteri-
kanon enligt bakblåseprincipen (konstruerad av 
Harald J. Jenzen). Denna idé hade Swedlund 
länge stött, trots vissa artilleristers motstånd, i 
syfte att ge armén en ökad pansarvärnstyrka.

Den 1 april 1944 skedde växling på ÖB- 
posten: Olof %örnell avgick och Helge Jung 
tillträdde. Swedlund, som var yngre, hörde inte 
till den så kallade Jungjuntan under 1930-talet 
men hade uppenbart ändå goda förbindelser 
med såväl Jung som många andra inom denna 
gruppering. Ett gemensamt intresse fanns i 
synen på behovet av en snabb tek nisk- materiell 

förnyelse av försvaret och en anpassning av tak- 
tik och operativa principer därefter. Här fanns 
det andra grupper som var mer konservativa 
och återhållsamma. Sedan ”arméns starke man” 
Helge Jung hade blivit ÖB 1944 var dock segern 
för förnyarna i hög grad vunnen. Där efter hand-
lade det mer om att påverka försvarsbudgetens 
storlek.

Swedlunds mångsidighet var stor. Under 
1944 var han med i utredningar om kavalle-
riets omorganisation och om forti!kationen, 
tog över ansvaret för utbildningen av danska 
och norska polistrupper inom försvarsstaben, 
inspekterade militärområden över hela landet 
liksom kustförsvaret. Han ledde också arbetet i 
försvarsstaben för att kunna ta emot evakuerade 
från Finland hösten 1944, när landet drog sig 
ur kriget. (Det kom 50 000 "yktingar enbart 
till Tornedalen, många evakuerades andra vägar, 
inklusive !nsk underrättelsepersonal med arkiv, 
den så kallade Stella Polaris-operationen.) Det 
nya strategiska läget diskuterades i militärled-
ningen i slutet av året. Tysklands nederlag stod 
för dörren och Sovjetunionen var på väg att bli 
den nya stormakten i Östersjöområdet. Den 9 
december 1944 var Swedlund på 25-årsjubi-
leum på Karlberg och skrev efteråt maliciöst: 
”Flera av kamraterna hade stannat på kadettsta-
diet.” Själv rörde han sig nu på en helt annan 
nivå: ”13 dec 1944. Statsrådsberedning av vissa 
anslag utöver ’femårsramen’ [Försvarets fem-
årsplan, beslutad av riksdagen 1942]. Försvars-
minister Sköld spelar ’katt och råtta’ med gene-
ralerna, men ger till slut en !nare ’julklapp’.”

På en tysk spionbild från 1944 av Leningrad 
(S:t Petersburg) är de sovjetiska fartygen utprickade 
och identifierade. I den så kallade Stella Polaris-
opera tionen i september 1944 fördes ett rikt under-
rättelsematerial från Finland till Sverige. Swedlund 
ledde vid den tiden arbetet vid försvarsstaben och  
var väl insatt i operationen. 

På en tysk spionbild från 1944 av Leningrad
(S:t Petersburg) är de sovjetiska fartygen utprickade
och identifierade. I den så kallade Stella Polaris-
operationen i september 1944 fördes ett rikt under-
rättelsematerial från Finland till Sverige. Swedlund
ledde vid den tiden arbetet vid försvarsstaben och
var väl insatt i operationen.

Swedlund var försvarsstabens expert på för-
svars- och befästningslinjer och uppenbart hade
ganska fria händer att framföra kritik och före-
slå förbättringar. Generalmajoren Rosenblad i
Övre Norrlands militärområde fick förebråelser
för dåliga befästningslinjer.

Ny ÖB och förnyarna segrar
I januari 1944 blev Swedlund överste och chef
för sektion I i försvarsstaben efter Ehrensvärd,
som blev generalmajor och chef för försvars-
staben. Nu fick han göra fler offentliga framträ-
danden, i form av både regeringsföredragningar
och radioföredrag. Arvprinsen Gustaf Adolf
tjänstgjorde direkt under Swedlund vid sektion
I och de två tog nu initiativ till middagar (den
första på Haga) med officerare ur alla försvars-
grenar för att diskutera utvecklingstendenser.
Även industrikrigsspel förekom med nyttiga
möten mellan chefer inom det svenska totalför-
svaret och näringslivet. En triumf var förevis-
ningen på Rosersberg av en blivande infanteri-
kanon enligt bakblåseprincipen (konstruerad av
Harald J. Jenzen). Denna ick hade Swedlund
länge stött, trots vissa artilleristers motstånd, i
syfte att ge armen en ökad pansarvärnstyrka.

Den 1 april 1944 skedde växling på ÖB--
posten: Olof Thörnell avgick och Helge Jung
tillträdde. Swedlund, som var yngre, hörde inte
till den så kallade Jungjuntan under 1930-talet
men hade uppenbart ändå goda förbindelser
med såväl Jung som många andra inom denna
gruppering. Et t  gemensamt intresse fanns i
synen på behovet av en snabb teknisk-materiell
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förnyelse av försvaret och en anpassning av tak-
tik och operativa principer därefter. Här fanns
det andra grupper som var mer konservativa
och återhållsamma. Sedan "armens starke man"
Helge Jung hade blivit ÖB 1944 var dock segern
för förnyarna i hög grad vunnen. Därefter hand-
lade det mer om att påverka försvarsbudgetens
storlek.

Swedlunds mångsidighet var stor. Under
1944 var han med i  utredningar om kavalle-
riets omorganisation och om fortifikationen,
tog över ansvaret för utbildningen av danska
och norska polistrupper inom försvarsstaben,
inspekterade militärområden över hela landet
liksom kustförsvaret. Han ledde också arbetet i
försvarsstaben för att kunna ta emot evakuerade
från Finland hösten 1944, när landet drog sig
ur kriget. (Det kom 50 000 flyktingar enbart
till Tornedalen, många evakuerades andra vägar,
inklusive finsk underrättelsepersonal med arkiv,
den så kallade Stella Polaris-operationen.) Det
nya strategiska läget diskuterades i  militärled-
ningen i slutet av året. Tysklands nederlag stod
för dörren och Sovjetunionen var på väg att bli
den nya stormakten i Östersjöområdet. Den 9
december 1944 var Swedlund på 25-årsjubi-
leum på Karlberg och skrev efteråt maliciöst:
"Flera av kamraterna hade stannat på kadettsta-
diet." Själv rörde han sig nu på en helt annan
nivå: "13 dec 1944. Statsrådsberedning av vissa
anslag utöver Tema' rsramen' [Försvarets fem-
årsplan, beslutad av riksdagen 1942]. Försvars-
minister Sköld spelar 'katt och råtta' med gene-
ralerna, men ger till slut en finare 'julklapp'."
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Krigsslutet 1945
Moderniseringsprocessen gick vidare. Tids typ-
iskt var att Swedlund samlade ledande armé-
o!cerare den 9–13 januari 1945 till ett internat 
i Värmland och avhandlade ”taktiska, organisa-
toriska och tekniska konsekvenser av vårt nya 
läge och kriget”. Här beslöts att man skulle göra 
en studie som underlag för nästa försvarsutred-
ning. Det gällde att vara tidigt ute och smida 
medan järnet var varmt, det vill säga att försöka 
gar dera sig mot en nedrustning efter kriget. Det 
hela följdes upp med en konferens på samma 
tema i Saltsjöbaden 31 januari–3 februari med 
hela militärledningen och de tre försvars gre-
narna. Swedlund kallade den ”En enastående 
händelse i den svenska krigsmaktens historia”, 
inte minst därför att samsynen nu var långt-
gående.

Under året gjorde Swedlund en stor insats 
för Norge och Danmark som ansvarig i för-
svarsstaben för utbildningen av polistrupperna, 
i realiteten infanteri, om cirka 15 000 man. 

Dessa hade utbildats i landet sedan hösten 
1943 – en klart oneutral åtgärd för broderfol-
ken – och även fått modern materiel. Motiva-
tionen var god men stabsarbetet lämnade en 
del övrigt att önska. Swedlund ordnade därför 
en intensivkurs för stabso!cerare med de bästa 
lärarkrafter som kunde fås, med goda resultat. 
Han besökte norska förband runt om i landet 
och reste med den norske generalen Ole Berg 
och försvars ministern Torp (gammal antimili-
tarist, som nu var stor försvarsvän) i Norrland, 
där man välsignade det okonventionella norsk-
svensk- amerikanska militära samarbetet i Luleå 
 (Operation Balchen). Här hade svenska rege-
ringen givit tillstånd för amerikanska transport-
plan att med svensk hjälp lyfta in norsk polis-
trupp i norska Finnmark, som tyskarna nu 
retirerade från förföljda av Röda armén.

I krigets slutskede var alltså Sverige inte 
alltid strikt neutralt. Den 5–13 april genomför-
des, med Swedlund och Ole Berg som ledare, 
en stormanöver med de norska polistrupperna 
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officerare den 9-13 januari 1945 till ett internat
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narna. Swedlund kallade den "En enastående
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Dessa hade utbildats i  landet sedan hösten
1943 — en klart oneutral åtgärd för broderfol-
ken — och även fått modern materiel. Motiva-
tionen var god men stabsarbetet lämnade en
del övrigt att önska. Swedlund ordnade därför
en intensivkurs för stabsofficerare med de bästa
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där man välsignade det okonventionella norsk-
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(Operation Balchen). Här hade svenska rege-
ringen givit tillstånd för amerikanska transport-
plan att med svensk hjälp lyfta in norsk polis-
trupp i  norska Finnmark, som tyskarna nu
retirerade från förföljda av Röda armen.

I krigets slutskede var alltså Sverige inte
alltid strikt neutralt. Den 5-13 april genomför-
des, med Swedlund och Ole Berg som ledare,
en stormanöver med de norska polistrupperna
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i Hälsingland. Dessa var nu stridsberedda att 
sättas in i hemlandet om så skulle behövas. 
Svagheter fanns kvar på befälssidan men trup-
pen och utrustningen var bra, ansåg Swedlund. 
I april–maj 1945 överlade Swedlund med den 
brittiske generalen Dewing om eventuella insat-
ser i Danmark. Han löste upp motsättningar 
(civilt-militärt) inom den danska ledningen 
i Stockholm, ordnade fram snabba transpor-
ter till den danska brigaden och såg till att den 
sattes i land i Helsingör den 5 maj (”Dansk 
tveksamhet, svensk perfekt transportorganisa-
tion pådrivande”, noterade Swedlund). Klar-
tecken behövdes dock från London för polis-
trup pernas insatser i Norge och Danmark, 
vilket man drog ut på, uppenbart för att brit-
terna själva tillsammans med motståndsrörel-
sen skulle kunna ta åt sig ”äran” när det gällde 
befrielsen. Swedlund var misslynt över att den 
danske generalen Knudtzon inte gick direkt 
mot Köpenhamn med brigaden. I Norge !ck på 
motsvarande sätt polistrupperna passera grän-
sen först den 10 maj, då tyskarna redan hade 
kapitulerat. De kom dock att göra nytta och 
återställde lag och ordning i sina länder efter den 
nazistiska ockupationen. Enligt vissa bedömare 
var det den bäst utbildade militära trupp som 
Danmark och Norge hade haft i modern tid.

För sina insatser för Danmark och Norge 
!ck Swedlund efter kriget höga ordnar och 
medaljer. Här hade han skapat ett förtroende-
kapital för framtiden, som skulle komma till 
nytta under hans tid som ÖB. 

Sommaren 1945 kunde Swedlund äntligen 
återgå till ordentliga seglingar, en !n rekreation 
efter fem års beredskap. Därefter gällde det att 
ordna transporter av stora mängder tyska och 
sovjetiska krigsfångar genom Sverige under för-
svarsstabens försorg. Hösten 1945 började den 
parlamentariska försvarskommittén sitt arbete, 
varvid Swedlund kom att göra en stor insats som 
expert – för övrigt liknande den insats Helge 

Jung gjorde i 1930 års försvarskommission. 
Swedlund skapade sig här ett gott namn hos en 
rad försvarspolitiker, inklusive den nye försvars-
ministern Allan Vougt (s). Han lade fram planer 
på den högsta ledningens organisation och orga-
niserade rader av militära föredragningar under 
åren 1945–47. I staben fortsatte Swedlund med 
många och långa inspektionsresor och besökte 
gärna marinen och "ygvapnet. Hans kunnande 
och kompetens stod nu på toppen och han hade 
som få en totalöverblick över det svenska försva-
ret, dess styrka och svagheter.

Skandinavisk samverkan
Swedlund odlade sina gamla danska och norska 
militära kontakter, vilket skapade en god för-
ståelse och bäddade för goda framtida relatio-
ner. ”Stora bullrets” insatser för Danmark och 
Norge skulle sent glömmas, och de danska och 
norska o#cerare han hade samarbetat med 
i Sverige 1944–45 satt nu på ledande poster i 
sina hemländer. Vid en rad besök 1945–48 
kunde han dock konstatera att försvaret i grann-
länderna var mycket svagt och att det skulle 
krävas samverkan med Sverige, eller med väst-
makterna, för att få upp styrkan till en hygglig 
nivå. De norska förbindelserna sköttes även av 
den legendariske Harry Söderman, som hade 
”intagit” Oslo den 7–8 maj 1945. Söderman 
hade agerat i det maktpolitiska vakuum som då 
rådde och fått Gestapo att kapitulera. Danmark 
och Norge !ck nu köpa en del svensk militär 
materiel och hade studiekommissioner i landet, 
allt organiserat av Swedlund.

Här fanns en begynnande skandinavisk sam-
verkan. I maj 1946 genomfördes en veckolång 
övning under ÖB Jung med hela högkvarteret 
och operativa chefer samt en ”"yg- och marin-
dag”. Det var den första övningen i sitt slag och 
ansågs lyckad. Den 1 april 1946 övertog Swed-
lund befälet på I 19, Norrbottens regemente, 
i Boden. Några veckor senare satt han och 

i Hälsingland. Dessa var nu stridsberedda att
sättas in i  hemlandet om så skulle behövas.
Svagheter fanns kvar på befälssidan men trup-
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brittiske generalen Dewing om eventuella insat-
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vilket man drog ut på, uppenbart för att brit-
terna själva tillsammans med motståndsrörel-
sen skulle kunna ta åt sig "äran" när det gällde
befrielsen. Swedlund var misslynt över att den
danske generalen Knudtzon inte gick direkt
mot Köpenhamn med brigaden. I Norge fick på
motsvarande sätt polistrupperna passera grän-
sen först den 10 maj, då tyskarna redan hade
kapitulerat. De kom dock att göra nytta och
återställde lag och ordning i sina länder efter den
nazistiska ockupationen. Enligt vissa bedömare
var det den bäst utbildade militära trupp som
Danmark och Norge hade haft i modern tid.

För sina insatser för Danmark och Norge
fick Swedlund efter kriget höga ordnar och
medaljer. Här hade han skapat ett förtroende-
kapital for framtiden, som skulle komma till
nytta under hans tid som ÖB.

Sommaren 1945 kunde Swedlund äntligen
återgå till ordentliga seglingar, en fin rekreation
efter fem års beredskap. Därefter gällde det att
ordna transporter av stora mängder tyska och
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expert — för övrigt liknande den insats Helge

62 I Överbefälhavarna

Jung gjorde i  1930 års försvarskommission.
Swedlund skapade sig här ett gott namn hos en
rad försvarspolitiker, inklusive den nye försvars-
ministern Allan Vougt (s). Han lade fram planer
på den högsta ledningens organisation och orga-
niserade rader av militära föredragningar under
åren 1945-47. I staben fortsatte Swedlund med
många och långa inspektionsresor och besökte
gärna marinen och flygvapnet. Hans kunnande
och kompetens stod nu på toppen och han hade
som få en totalöverblick över det svenska försva-
ret, dess styrka och svagheter.

Skandinavisk samverkan
Swedlund odlade sina gamla danska och norska
militära kontakter, vilket skapade en god för-
ståelse och bäddade för goda framtida relatio-
ner. "Stora bullrets" insatser för Danmark och
Norge skulle sent glömmas, och de danska och
norska officerare han hade samarbetat med
i Sverige 1944-45 satt nu på ledande poster i
sina hemländer. Vid en rad besök 1945-48
kunde han dock konstatera att försvaret i grann-
länderna var mycket svagt och att det skulle
krävas samverkan med Sverige, eller med väst-
makterna, för att få upp styrkan till en hygglig
nivå. De norska förbindelserna sköttes även av
den legendariske Harry Söderman, som hade
"intagit" Oslo den 7-8 maj 1945. Söderman
hade agerat i det maktpolitiska vakuum som då
rådde och fått Gestapo att kapitulera. Danmark
och Norge fick nu köpa en del svensk militär
materiel och hade studiekommissioner i landet,
allt organiserat av Swedlund.

Här fanns en begynnande skandinavisk sam-
verkan. I maj 1946 genomfördes en veckolång
övning under ÖB Jung med hela högkvarteret
och operativa chefer samt en "flyg- och marin-
dag". Det var den första övningen i sitt slag och
ansågs lyckad. Den 1 april 1946 övertog Swed-
lund befälet på 119, Norrbottens regemente,
i Boden. Några veckor senare satt han och
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Malcolm Murray, på uppdrag från Norge, och 
generalmajor Ole Berg och skrev en studie över 
Norges militärpolitiska läge! Detta om något 
visade vilket förtroende Swedlund åtnjöt i 
Norge. 

Det följande året fylldes av fältövningar men 
även idrottstävlingar. Fördröjningsstrider vid 
Kalix- och Bodenlinjerna övades !itigt.

Den 20 mars 1947 avtackade han regemen-
tet och den 1 april 1947 inträdde Swedlund 
som ny chef för försvarsstaben i Stockholm. 
Utnämningen var väntad, men en runda som 
regementschef ansågs nödvändig. ÖB:s eget 
försvarsförslag, ÖB 47, framlades nu (främst 
utarbe tat under Ehrensvärds ledning). Det över-
raskade politikerna och betraktades som ”poli-
tiserande” av socialdemokraterna. Det gjorde 
dock nytta genom att klargöra det nya militär-
tekniska läget (kärnvapen, luftkrig och så vidare) 
och det nya strategiska och säkerhetspolitiska 
läget i Nordeuropa. Som försvarsstabschef "ck 
 Swed lund ansvar för en stor övningsverksamhet, 
inklusive strategiska övningar, och fortsatte att 
odla de skandinaviska förbindelserna.

Vid förhandlingarna om ett skandinaviskt 
försvarsförbund, initierade av utrikesminister 
Undén (s), ledde Swedlund och hans stab hös- 
ten 1948 till januari 1949 de strategiska och 
militära analyserna. De "ck fram ett mycket 
gott underlag, som "ck beröm av både  militärer 
och politiker. Detta hjälpte dock inte, efter-
som politikerna inte kunde enas om formerna 
för ett förbund och inställningen till even-
tuella  garantier från väst i fråga om materiel 
(Norge ville ha en västanknytning, Sverige var 
emot, medan Danmark intog ett mellan läge). 
 Swedlunds anteckningar om den svenska dele-
gationen är dräpande: 

November 15–18 1948. Sammanträde i 
Saltsjöbaden. Svenska delegerade: Lands-
hövding Hamilton (skicklig ordf, egen 

åsikt) ... riksdagsman Elon Andersson 
(fp) (durkdriven partiman, kritisk mot 
regeringen), rd-man Tapper (menlös rege-
rings   röst), jag. Sakkunniga bl a statssekr 
Lundberg (Vougts spion, skrivare), kom-
mendör Björklund (har blu#at Vougt, går 
hans ärenden, pratar skit i stor stil, värde-
lös), generalmajor Ljungdahl FV (hederlig 
!ygsoldat). 

Huvudfrågan skildrar Swedlund på följande 
sätt: ”15–19 dec 1948: militära överläggningar 
i Köpenhamn: Danskarna vill ha förbund med 
oss för att slippa ur sitt farliga läge och slippa 
o#ra så mycket på eget försvar! Norrmännen 
har inget emot ett förbund men ville icke avstå 
från förberedd hjälp västerifrån.” 

I februari 1949 var misslyckandet ett faktum 
och därefter inträdde Danmark och Norge som 
medlemmar av den nybildade Atlantpakten. För 
säkerhets skull såg nu Swedlund och Jung till att 
militärattachén i USA delgav den amerikanska 
regeringen och Pentagon den svenska synen på 
Skandinaviens strategiska läge (feb ruari 1949), 
något som upprepades under 1950-talet, och 
klargjorde att det här fanns mycket av samsyn 
mellan Sverige, Norge och Danmark även om 
man hade valt olika säkerhetspolitik. Konkret 
var det en signal till Washington om att man 
insåg att Skandinavien befann sig under det 
amerikanska kärnvapenparaplyet mot öst.

Kalla kriget och satsningar på ett starkt försvar 
Pragkuppen och Finlands pakt med Sovjetunio-
nen våren 1948 kom att leda till förstärkningar 
av det svenska försvaret, tvärtemot 1945 års 
försvarsutrednings förslag. Det kalla kriget var 
ett faktum, och regering och riksdag beslutade 
om kraftiga förstärkningar av i första hand !yg-
vapnet, som sågs som en första försvarslinje och 
favoriserades. Efter hand förstärktes även armén 
och marinen. 
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dock nytta genom att klargöra det nya militär-
tekniska läget (kärnvapen, luftkrig och så vidare)
och det nya strategiska och säkerhetspolitiska
läget i Nordeuropa. Som försvarsstabschef fick
Swedlund ansvar för en stor övningsverksamhet,
inklusive strategiska övningar, och fortsatte att
odla de skandinaviska förbindelserna.

Vid förhandlingarna om ett skandinaviskt
försvarsförbund, initierade av utrikesminister
Undén (s), ledde Swedlund och hans stab hös-
ten 1948 till januari 1949 de strategiska och
militära analyserna. De fick fram ett mycket
gott underlag, som fick beröm av både militärer
och politiker. Detta hjälpte dock inte, efter-
som politikerna inte kunde enas om formerna
för ett förbund och inställningen ti l l  even-
tuella garantier från väst i  fråga om materiel
(Norge ville ha en västanknytning, Sverige var
emot, medan Danmark intog ett mellanläge).
Swedlunds anteckningar om den svenska dele-
gationen är dräpande:

November 15-18 1948. Sammanträde i
Saltsjöbaden. Svenska delegerade: Lands-
hövding Hamilton (skicklig ordf, egen

åsikt) . . .  riksdagsman Elon Andersson
(fp) (durkdriven partiman, kritisk mot
regeringen), rd-man Tapper (menlös rege-
ringsröst), jag. Sakkunniga bl a statssekr
Lundberg (Vougts spion, skrivare), kom-
mendör Björklund (har bluffat Vougt, går
hans ärenden, pratar skit i stor stil, värde-
lös), generalmajor Ljungdahl FV (hederlig
flygsoldat).

Huvudfrågan skildrar Swedlund på följande
sätt: "15-19 dec 1948: militära överläggningar
i Köpenhamn: Danskarna vill ha förbund med
oss för att slippa ur sitt farliga läge och slippa
offra så mycket på eget försvar! Norrmännen
har inget emot ett förbund men ville icke avstå
från förberedd hjälp västerifrån."

I februari 1949 var misslyckandet ett faktum
och därefter inträdde Danmark och Norge som
medlemmar av den nybildade Atlantpakten. För
säkerhets skull såg nu Swedlund och Jung till att
militärattachén i USA delgav den amerikanska
regeringen och Pentagon den svenska synen på
Skandinaviens strategiska läge (februari 1949),
något som upprepades under 1950-talet, och
klargjorde att det här fanns mycket av samsyn
mellan Sverige, Norge och Danmark även om
man hade valt olika säkerhetspolitik. Konkret
var det en signal till Washington om att man
insåg att Skandinavien befann sig under det
amerikanska kärnvapenparaplyet mot öst.

Kalla kriget och satsningar på ett starkt försvar
Pragkuppen och Finlands pakt med Sovjetunio-
nen våren 1948 kom att leda till förstärkningar
av det svenska försvaret, tvärtemot 1945 års
försvarsutrednings förslag. Det kalla kriget var
ett faktum, och regering och riksdag beslutade
om kraftiga förstärkningar av i första hand flyg-
vapnet, som sågs som en första försvarslinje och
favoriserades. Efter hand förstärktes även armen
och marinen.
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Perioden 1948–68 kom att präglas av en gynn -
sam konjunktur för det svenska försvaret, som 
byggdes ut till en avsevärd styrka.  Swedlund drev 
1948–51 som försvarsstabschef tillsammans med 
ÖB Jung en hård kamp mot regeringen Erlan-
der och !ygvapenchefen Nordenskiöld för ett 
balanserat försvar. Skalförsvaret "ck nu ett rejält 
komplement i djupförsvaret med infanteri- och 
pansarbrigader. På 1950-talet inträdde ett läge 
av balans och därefter behöll försvarsgrenarna 
under årtionden i stort sina andelar av anslagen. 
Det svenska !ygvapnet byggdes ut till över 1 000 
krigs!ygplan och brukar sägas ha blivit det #ärde 
största i världen. Det var en fantastisk förändring 
jämfört med krigsårens svaga !ygvapen.

ABC-stridsmedel (kärnvapen, biologiska och 
kemiska stridsmedel) stod nu i fokus för intres-
set och Swedlund ledde verksamheten kring 
skyd det mot denna typ av krigföring. På seger-
dagen den 8 maj 1948 åter"nner vi  Swedlund 
som gäst hos ledande danska motståndsmän: 
”De alla höja vapen bakom danska regeringens 

rygg, då de ej litade på att det o$ciella  Dan mark 
komme att slåss om krig hotade.”

Swedlund och Jung bildade nu ett radarpar 
i förhållande till regeringen. Typiskt är exem-
pelvis att Jungs famösa Lundatal 1949 om en 
svensk västanknytning ledde till en diskussion 
med statsminister Erlander den 14 mars 1949, 
varvid Swedlund noterade att ÖB var oklar och 
Erlander osäker om vart de ville komma. 

Samma år gjorde Swedlund en insats (med 
bland annat föredragningar) i den ”Nothinska 
försvarskommittén”, som skulle utreda en redu-
cering av främst armén och marinen samt en 
långsiktig kostnadsplan för försvaret. Kommit-
tén kapsejsade dock i och med Koreakrigets 
utbrott sommaren 1950 och något färdigt för-
slag lades aldrig fram. Den 3–5 juni klarlade 
Swedlund för kommittén att den höll på att 
lägga fram ett nedrustningsförslag trots det kalla 
krigets tillspetsning och även att de ekonomiska 
kalkylerna inte höll: ”Stämning: pinsamt besvä-
rad för Nothins del (han förlåter mig aldrig), 
lättnad för kommissionens del, skadeglädje för 
militära delegationen.” I stället "ck försvaret nu 
fortsatta årliga anslag av riksdagen. Med start 
1958 inleddes systemet med fyra–femårsplaner, 
som sedan gällde i årtionden.

Hemligt samarbete och totalförsvars-
tänkande
Den 6 september 1949 hade Swedlund en före-
dragning för regeringen om ett fortsatt kon"-
dentiellt samarbete med Danmark och Norge 
och "ck bifall (Täcknamn D-N-S). Den exakta 

Statsminister Tage Erlander och ÖB Helge Jung under 
dennes tid som ÖB 1944–51. Vid denna tid bildade 
 Swedlund och Jung ett radarpar i förhållande till 
regeringen och var flitigt i elden med föredrag-
ningar.  Erlander kände både Jung och Swedlund väl 
och litade på dem som starka överbefälhavare för 
krigsmakten i händelse av krig.
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kemiska stridsmedel) stod nu i fokus för intres-
set och Swedlund ledde verksamheten kring
skyddet mot denna typ av krigföring. På seger-
dagen den 8 maj 1948 återfinner vi Swedlund
som gäst hos ledande danska motståndsmän:
"De alla höja vapen bakom danska regeringens
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innebörden av detta är oklar men det torde 
främst ha avsett information, underrättelser 
och materielfrågor. Swedlund var här en nyckel-
person och skulle som ÖB komma att fortsätta 
denna linje – med regeringens goda minne. 
Syftet kan sägas ha varit att via Danmark och 
Norge ge signaler till västmakterna (NATO) 
och att klargöra/inte omöjliggöra samverkans-
möjligheter i händelse av ett storanfall från öst, 
som berörde Skandinavien.

Typiskt för denna tid var även det vidgade 
totalförsvarstänkandet, som Swedlund drev 
på hårt från försvarsstabens sida. I skuggan av 
Koreakriget (1950–53) var detta dominerande 
mot bakgrund av atomkrigshotet och risken för 
ett storkrig i Europa. En rad totalförsvarskrigs-
spel genomfördes nu. Den 4 januari 1951 sam-
manträdde för första gången ett ”krigskabinett” 
bestående av statsminister Erlander, utrikes-
minister Undén, försvars- och inrikesminist-
rarna, ÖB Jung och Swedlund. Detta förbätt-
rade samarbete mellan regering och försvar var 
också ett tidens tecken.

ÖB-valet 1951
Den 25 januari 1951 !ck Swedlund veta, ”utan 
förvarning och betänketid”, att regeringen ville 
att han den 1 april skulle efterträda Helge 
Jung som överbefälhavare. Dagen därpå sva-
rade Swedlund ja, efter sonderingar i militär-
ledningen. Försvarsminister Vougt lär ha hotat 
med att ett nej betydde att den nye ÖB:n 
skulle bli ”en blå”, det vill säga från "ygvap-
net (Norden skiöld) eller marinen (H:son Eric-
son). Inför sådana auspicier såg sig Swedlund i 
arméns intresse tvungen att säga ja. Nu gällde 
det att få balans mellan försvarsgrenarnas anslag 
efter "ygvapnets styrketillväxt.

Valet var något oväntat, eftersom ÖB Jung 
och arméchefen Douglas tidigt hade lanserat 
Carl August Ehrensvärd som näste ÖB; denne 
”matchades” som militärbefälhavare för Milo 

I den 1 april 1947 och som ny arméchef efter 
Douglas den 1 januari 1948. Inom regeringen 
var meningarna dock mer delade och Swedlund 
fördes fram som ett alternativ. Han ansågs vara 
mindre ”politiserande” än Ehrensvärd och en 
man som hade väckt politikernas förtroende 
genom raka besked och stor kunskap om hela 
totalförsvaret (försvarsutredningarna 1945 res-
pektive 1949). I pressen förekom en livlig dis-
kussion om ny ÖB hösten 1950. Arméchefen 
Ehrensvärd och "ygvapenchefen Nordenskiöld 
ansågs vara huvudkandidaterna. 

ÖB Jung hade till regeringen föreslagit 
 Swed lund som andranamn, efter Ehrensvärd. 
Swedlund var rätt man om regeringen ansåg att 
man borde ta en person ur nästa generation. Till 
saken hörde att Ehrensvärd ansågs fysiskt skröp-
lig – Jung hade uttalat tvivel om denne på grund 
av svåra podager egentligen kunde ska#a sig ett 
fältduglighetsintyg (det var ett stick värdigt en 
"orettens mästare, intrigören Jung). Uppenbart 
ansåg regeringen dessutom att Swedlund skulle 
bli politiskt mer lätthanterlig än Ehrensvärd, 
och att folkförsvaret i de nya tiderna behövde 
en ledare kommen från ett av länsregementena 
ute i landet i stället för från något av de gamla 
rangregementena, som länge hade dominerats 
av ”adeln och över klassen”. Försvaret skulle 
demokratiseras även i ledningen, var tanken. 

Dråplig är en motivering som den blivande 
marinchefen Stig H:son Ericson omtalar i sina 
minnen: 

Själv antecknade jag: Swedlund kommer 
att klara saken, han är samarbetsman 
(sedan vår ”kaptensklubb” på 30-talet) 
och jag får nog inga svårigheter att komma 
överens med honom. En enda kommentar 
har jag antecknat och det gällde ett utta-
lande av en regeringsmedlem, som sam-
manfattade med att de var mycket nöjda 
med ”Stora bullret” och att de begåvade 

innebörden av detta är oklar men det torde
främst ha avsett information, underrättelser
och materielfrågor. Swedlund var här en nyckel-
person och skulle som ÖB komma att fortsätta
denna linje — med regeringens goda minne.
Syftet kan sägas ha varit att via Danmark och
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I den 1 april 1947 och som ny armschef efter
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ÖB Jung hade t i l l  regeringen föreslagit
Swedlund som andranamn, efter Ehrensvärd.
Swedlund var rätt man om regeringen ansåg att
man borde ta en person ur nästa generation. Till
saken hörde att Ehrensvärd ansågs fysiskt skröp-
lig — Jung hade uttalat tvivel om denne på grund
av svåra podager egentligen kunde skaffa sig ett
fältduglighetsintyg (det var ett stick värdigt en
florettens mästare, intrigören Jung). Uppenbart
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ju ändå kunde göra nytta, men att de 
behövde en samlande !gur som kunde 
stå upp och i farans stund bli någon sorts 
symbol. Och detta ansåg de Swedlund vara 
lämpligast för!

En politiskt svårhanterlig ÖB i hård kamp 
för anslagen
När Swedlund avgick som ÖB 1961 var det 
närmast i politisk onåd, inte minst sedan han 
genom att driva kravet på taktiska kärnvapen 
hade splittrat socialdemokratin. Mindre popu-
lärt var även hans kraftfulla agerande mot krav 
på besparingar på försvarsbudgeten, komna inte 
minst från arbetarrörelsen. Som ÖB 1951–61 
kom dock Swedlund att leda en svensk mili-
tär styrketillväxt, som sannolikt var den största 
under 1900-talet, inte minst kvalitativt, i för-
hållande till omvärlden.

Swedlund förstod liksom Jung – men olikt 
"örnell – att som ÖB använda sig av pressen 
för att tala för försvarets sak. Svenska Dagbladets 
chefredaktör 1940–55, Ivar Anderson, skriver 
i sina minnen att den nya generationen mili-
tära ledare hade ett gott förhållande till pres- 
sen i stort och att män som Jung, Swedlund, 
 Ehrensvärd, Nordenskiöld och H:son Ericson 
genom en hög moralisk och intellektuell kva-
litet bidrog till att övervinna en kvardröjande 
misstro i politiska kretsar.

Swedlund var en #itigt resande och inspekte-
rande överbefälhavare, outtröttlig, ny!ken, vet-
girig. Att inspektera försvarslinjer och beredskap 
inom alla försvarsgrenarna och att följa övningar 
av alla slag var hans högsta nöje. Försvarsbyrå-
kratin var ett nödvändigt ont, som måste klaras 
av, medan striderna och avvägningarna mellan 
försvarsgrenarna och med den socialdemokra-
tiska regeringen tärde på sinnet och gav många 
gråa hår. Som ÖB måste han hela tiden föra en 
kamp om anslagen på #era fronter samtidigt och 
även försöka få till stånd en fungerande samver-

kan mellan de tre både formellt och reellt starka 
försvarsgrenscheferna; en relativt svag ÖB och 
starka försvarsgrenar var vad politikerna ville ha. 
ÖB:s ställning var besvärlig, men den energiske 
Swedlund och försvarsstaben arbetade på oför-
trutet. Först efter Swedlunds avgång stärktes 
försvarsstabens ställning, och 1994 skedde till 
sist övergången till en stark ÖB-myndighet.

Det militärpolitiska läget
Swedlund fortsatte att odla sina förbindelser 
med militärledningarna i Danmark och Norge 
under 1950-talet. Han !ck denna väg, och även 
direkt från USA och Storbritannien, värde full 
information om NATO och framför allt om  
dess nordkommando, där Danmark och Norge 
ingick. En notering i dagboken den 8 september 
1951 är talande: ”Samtal med Marcus Wallen-
berg före hans resa till USA ... Jag bad [honom] 
ta upp med höga US instanser vikten av att US 
sände hit en kvali!cerad militär attaché med 
vilken vi kunde tala på saklig grund. Detta vore 
enda sättet nu att förbereda samarbete i krig.” 

Den 11 oktober samma år hette det i ett 
samtal med USA:s arméchef Collins att man 
på svensk sida var rädd att amerikanerna tog på 
sig uppgifter som de inte hade kunskap om i 
Skandinaviens försvar. Vid ett samtal med stats-
minister Erlander den 18 oktober sade sedan 
Collins att britterna trodde att Sverige var på 
glid mot militärt samarbete, vilket klart måste 
avvisas: ”E. var nu rädd för att engelsmännen, 
som voro mycket farligare, dvs skickligare, än 
amerikanarna, vid lämpligt tillfälle skulle kom-
promettera oss genom antydningar om sam-
arbetstendenser. Han var rädd för den ryska 
reak tionen.” 

Hösten 1952 trä$ade Swedlund USA:s för-
svarsminister och !ck löfte om en kvali!cerad 
kontakt med SHAPE – NATO:s Europakom-
mando – under ”ovillkorlig sekretess”, vilket 
skedde med regeringens medgivande.
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kan mellan de tre både formellt och reellt starka
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starka försvarsgrenar var vad politikerna ville ha.
ÖB:s ställning var besvärlig, men den energiske
Swedlund och försvarsstaben arbetade på oför-
trutet. Först efter Swedlunds avgång stärktes
försvarsstabens ställning, och 1994 skedde till
sist övergången till en stark ÖB-myndighet.

Det militärpolitiska läget
Swedlund fortsatte att odla sina förbindelser
med militärledningarna i Danmark och Norge
under 1950-talet. Han fick denna väg, och även
direkt från USA och Storbritannien, värdefull
information om NATO och framför allt om
dess nordkommando, där Danmark och Norge
ingick. En notering i dagboken den 8 september
1951 är talande: "Samtal med Marcus Wallen-
berg före hans resa till USA ... Jag bad [honom]
ta upp med höga US instanser vikten av att US
sände hit en kvalificerad militärattaché med
vilken vi kunde tala på saklig grund. Detta vore
enda sättet nu att förbereda samarbete i krig."

Den 11 oktober samma år hette det i  ett
samtal med USA:s arméchef Collins att man
på svensk sida var rädd att amerikanerna tog på
sig uppgifter som de inte hade kunskap om i
Skandinaviens försvar. Vid ett samtal med stats-
minister Erlander den 18 oktober sade sedan
Collins att britterna trodde att Sverige var på
glid mot militärt samarbete, vilket klart måste
avvisas: "E. var nu rädd för att engelsmännen,
som voro mycket farligare, dvs skickligare, än
amerikanarna, vid lämpligt tillfälle skulle kom-
promettera oss genom antydningar om sam-
arbetstendenser. Han var rädd för den ryska
reaktionen."

Hösten 1952 träffade Swedlund USA:s för-
svarsminister och fick löfte om en kvalificerad
kontakt med SHAPE — NATO:s Europakom-
mando — under "ovillkorlig sekretess", vilket
skedde med regeringens medgivande.
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Som ÖB gjorde Swedlund en rad föredrag-
ningar för regeringen och utrikesnämnden om 
det militärpolitiska läget. I utrikesnämnden 
den 9 oktober 1952 ställde de borgerliga parti-
ledarna frågor om återupprustningen i väst 
och läget för Norden. Swedlund svarade att 
 Danmarks läge var dåligt, men att Sverige hade 
en hög mobiliseringsberedskap och kunde göra 
insatser både vid och utanför kusten. Han ansåg 
att västs kuppförsvar skulle vara utbyggt först 
1955 och att öst var överlägset när det gällde 
konventionella styrkor, varför väst inte kunde 
anfalla i Europa, med undantag för det strate-
giska !yget. Trä"ande var frågan från bondeför-
bundets ledare, Gunnar Hedlund, om Sveriges 
försvar: ”Hur lång frist ger oss Finland?” 

Den 12 maj 1953 gjorde Swedlund en före-
dragning för partiledarna i riksdagshuset där 
den strategiska marginaldoktrinen presentera-
des, det vill säga man ansåg att risken för ett 
iso lerat angrepp från öst mot Sverige var ringa, 
men att faran var att landet kunde dras in i krig 
vid en storkon!ikt i Europa.

Taktiska svenska kärnvapen
Koreakriget varade mellan 1950 och 1953. All-
härskaren Stalin dog 1953 och en viss avspän-
ning inträdde mellan maktblocken i Europa. År 
1955 kom Västtyskland med i NATO, vilket 
ledde till bildandet av Warszawapakten och ett 
hårdnande internationellt klimat (med Ungern-
revolten och Suezkrisen 1956). I detta läge hade 
Swedlund som ÖB lanserat förslag om att Sve-
rige skulle ska"a sig taktiska kärnvapen (ÖB 54 
och ÖB 57), vilket ledde till en lång politisk 
strid. Frågan lades på is mot slutet av 1950-
talet. Både Storbritannien och USA var i detta 
läge inriktade på en terrorbalans i sitt strategiska 
tänkande (kärnvapendoktrinen), vilket skulle 
leda till mindre insatser med konventionella 
styrkor. Den svenska militärledningen ville satsa 
på att utveckla egna kärnvapen. Till att börja 

med var regeringen Erlander väl villig till idén, 
men sedan hårdnade motståndet under ledning 
av utrikesminister Undén och frågan #ck avfö-
ras från dagordningen.

Swedlund återkom 1957–58 och föreslog för 
regeringen att man skulle ta ett princip beslut om 
att utveckla taktiska kärnvapen på sikt. Tanken 
var här att Sverige skulle deklarera att landet 
endast tillverkade egna taktiska kärnvapen med 
begränsad räckvidd, ”ett slagfältsvapen”, och 
helt avstod från andra typer av strategiska kärn-
vapen med lång räckvidd och betydligt större 
verkan. Den politiska debatten om detta blev 
mycket het 1957–60 men frågan avgjordes till 
sist genom provstopps avtalen mellan blocken 
i början av 1960-talet. Även Sverige skrev på 
detta och avstod därmed från tillverkning av 
kärnvapen.

Ett stort folkförsvar och framstöt om hjälp 
från väst
Swedlund motsatte sig som överbefälhavare 
kraftfullt besparingar på försvarsbudgeten. Han 
lanserade mottot ”Alltjämt ett starkt försvar” 
och #ck en framgång genom 1958 års försvars-
beslut. Här garanterades försvaret bland annat 
full kompensation för teknisk fördyring samt 
pris- och lönestegringar. Armén omfattade vid 
denna tid 37 brigader, !ygvapnet mer än 1 000 
krigs!ygplan och marinen ett stort antal tyngre 
och lättare fartyg.

Följande citat ur Swedlunds dagbok den 18 
oktober 1957 från ett samtal med statsminister 
Erlander är talande:

Jag: Fullt medveten om att regeringen nu 
var hårt engagerad men det är nödvändigt 
att just därför beröra försvarsfrågan just nu. 
Det måste komma med i bilden i budget-
arbetet bl a. Vi ha nu en försvarsfråga och 
de politiska instanserna måste ta ställning. 
En ändrad försvarspolitik – vilken icke 
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Sverige manövrerade skickligt mellan stormakts-
sfärerna under det kalla kriget. Närmast symbo-
liskt tar sig den svenska slupen Vasaorden mellan 
nederländska örlogsfartyg. Nederländerna var 
ännu en kolonialmakt och hade under kalla kri-
gets inledning en ansenlig flotta.

Sverige manövrerade skickligt mellan stormakts-
sfärerna under det kalla kriget. Närmast symbo-
liskt tar sig den svenska slupen Vasaorden mellan
nederländska örlogsfartyg. Nederländerna var
ännu en kolonialmakt och hade under kalla kri-
gets inledning en ansenlig flotta.
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var på tal enligt vad E. uttalade förra året 
till mig – kunde väl icke börja drivas utan 
politiska överväganden. Nedrustning är nu 
igång utan sådana överväganden. Finans-
ministern ensam beslutande – nedrust-
ningsminister. Kan ej vara rätt. Exempel 
på pågående nedrustning gavs. Beställ-
ningsstoppet. Slutsats: regeringen måste 
ta upp försvarsfrågan och komma till en 
ståndpunkt. Maskerad nedrustning omöj-
lig. Sätt försvarsutgifter vid sidan av andra 
statsutgifter och gör en avvägning!

Nils Swedlunds goda kontakter i Norge och 
 Danmark var en väg över till amerikanerna. I 
april 1955 gjorde USA en framstöt i Oslo ”angå-
ende önskan att få möjligheter förbereda under-
stöd av oss i våra svaga sektorer”, enligt Swed-
lunds anteckningar. Detta handlade om militär 
hjälp för att stabilisera ett svenskt försvar vid en 
kon!ikt med östblocket (storkrig). Swedlund 
måste ha tagit upp denna propå på regerings-
nivå eftersom han därefter har antecknat: ”Ingen 
åtgärd f n.”

Glädjande för Swedlund och militär ledningen 
var däremot att regeringen under 1950-talet 
efter hand gav klartecken till allt !er inköp av 
kvali"cerad militär materiel från USA och Stor-
britannien (däribland radar, Bloodhound, marin 
utrustning, luftförsvarssystem/kom ponenter och 
robotsystem). Det förekom en del gny på sov-
jetisk sida angående detta, men regeringen höll 
här fast vid sin linje, vilket kunde ses som en 
signal till Moskva i !era hänseenden. I detta spel 

var Swedlund en mycket aktiv aktör att döma av 
hans arkiv.

Kallt krig med nye försvarsministern 
Swedlund hade i stort ett gott samarbete med 
försvarsminister Torsten Nilsson 1951–57 men 
det gick betydligt sämre med efterträdaren Sven 
Andersson. Detta berodde delvis på den infek-
terade kärnvapenfrågan men också på andra 
faktorer. Andersson och Undén ville till exem-
pel undersöka den militära underrättelsetjäns-
tens verksamhet (vars chef var #ede Palm), 
där man uppenbart satte en del frågetecken i 
kanten. Samarbetet med västsidan var här en 
av !era känsliga frågor. Swedlund stegrade sig 
inför detta: 

Lundberg [LKAB] skulle tillkallas! Min 
reaktion mycket stark. Skall Palm bindas? 
Är Undén rädd för Ryssland? Sven Anders-
son bör väl åtminstone själv få orientering 
av Palm! Kom ihåg att vår låga militära 
beredskap ovillkorligen måste kompense-
ras av en någorlunda e$ektiv underrättelse-
tjänst. 

Slutet på den här historien blev att Anders-
son orienterades och att saken sedan tycks ha 
berott. En fortsättning följde dock längre fram 
genom den så kallade IB-a$ären 1973.

Men framför allt skar det sig i fråga om 
försvarsanslagen, där Swedlund hade svårt att 
acceptera en rad besparingar, som inställda 
övningar, senarelagda materielbeställningar och 

Överbefälhavaren Nils Swedlund inspekterar en 
övning vintern 1958.
Överbefälhavaren Nils Swedlund inspekterar en
övning vintern 1958.
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var Swedlund en mycket aktiv aktör att döma av
hans arkiv.

Kallt krig med nye försvarsministern
Swedlund hade i stort ett gott samarbete med
försvarsminister Torsten Nilsson 1951-57 men
det gick betydligt sämre med efterträdaren Sven
Andersson. Detta berodde delvis på den infek-
terade kärnvapenfrågan men också på andra
faktorer. Andersson och Undén ville till exem-
pel undersöka den militära underrättelsetjäns-
tens verksamhet (vars chef var Thede Palm),
där man uppenbart satte en del frågetecken i
kanten. Samarbetet med västsidan var här en
av flera känsliga frågor. Swedlund stegrade sig
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son orienterades och att saken sedan tycks ha
berott. En fortsättning följde dock längre fram
genom den så kallade IB-affären 1973.

Men framför allt skar det sig i  fråga om
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övningar, senarelagda materielbeställningar och
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bantade projekt. På det personliga planet hade 
de båda herrarna dessutom klara samarbets-
svårig heter.

En utsatt position 
Swedlund var !era gånger starkt betänkt att 
lämna ÖB-posten efter attacker från försvarsgre-
narna. Åren 1957–58 gällde det marinen, som 
inte ville acceptera en minskad roll i invasions-
försvaret (attack!yget tog över en del uppgifter 
till havs) och en minskad andel av försvars-
anslagen. Han noterade att år 1956 hade inne-
burit ett skärpt förhållande till både rege ringen 

– ÖB-planen spolierad – och försvars grens-
che ferna, speciellt arméchefen Ehrensvärd och 
!yg vapenchefen Ljungdahl. (”Illavarslande”.) 
Sam  arbetet inom militärledningen (med för-
svarsgrenscheferna och försvarsstabs chefen) var 
dåligt och måste stabiliseras, och den dyna-
miske Swed lund – som mången militär genom 
tiderna – miss tröstade över politikerna (”idel 
svaga partier, idel svaga män!”) 

Därför funderade Swedlund över behovet 
av en radikal omorganisation av krigsmaktens 
högsta ledning. En ljuspunkt var dock den 
starka försvarsviljan i landet, vilket "ck honom 
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att vilja kämpa vidare mot stormar och kritik. 
Han lovade sig själv att bita ihop tänderna och 
envist fortsätta kampen mot huvudmålet, det 
vill säga ett fortsatt starkt svenskt försvar. Åren 
1951–53 hade Swedlund dessutom utkämpat 
en hård strid med !ygvapnet, som under Nor-
denskiölds ledning med ”amerikanska meto-
der” försökte tvinga till sig en allt högre andel 
av försvars anslagen och delvis hade en allians 
med arméchefen Ehrensvärd (det beryktade 
”Uppsala möte 1953”). Här "ck ÖB stöd av 
försvarsminister Torsten Nilsson och marinen, 
som bildade en motvikt till ”!yg- och pansar-
lobbyn”.

Övertalad av Erlander att behålla sin post
Julen 1959 övervägde Swedlund att avgå som 
ÖB på grund av det spända förhållandet till 
Sven Andersson, atomvapenfrågan och attack-
erna mot honom personligen. Därtill kom nya 
attacker mot försvarsramarna: ”Kostnadsramen 
nu alltmer i fara: Sven A. kan icke bemästra 
situationen. Ovisst om Erlander kan och vill. 
Utsikterna för 1960 mörka. Ny strid i försvars-
frågan förestående.” Ett samtal med Erlander 
den 13 januari 1960 gav dock vissa garantier 
och Swedlund ställde upp på ett förlängt för-
ordnande till hösten 1961; han ansåg sig ha 
statsministerns men inte försvarsministerns för-
troende – ett unikt läge för en svensk ÖB. Hans 
mål var nu att före avgången hinna med en 
omorganisation av försvarets högsta ledning och 
en integrering av de tre försvarsgrenarnas hög-
skolor till en, den nya Militärhögskolan. Den 
senare tillkom 1961, medan reformeringen av 
den högsta ledningen bara hann påbörjas innan 
Swedlund avgick.

Våren 1960 ägnade Swedlund åt omfattande 
inspektioner av de militära förvaltningarna 
(”Nytt. Nyttigt!”), ett område som aldrig hade 
varit centralt för honom. Vid årets slut summe-
rade han något uppgivet: 

Dåligt förhållande till försvarsministern 
(ingen kontakt, annat än vid de av  Erlan der 
på min begäran återupptagna torsdagssam-
manträdena). Sven Andersson kommer 
undan allt ansvar genom att sätta till nya 
utredningar. Årets resultat: "asko för 
honom. En dålig ”försvarsuppgörelse” mel- 
lan partierna. Regeringen drar nedåt. Ljus-
punkter: Den gemensamma Krigshögsko-
lan klar i riksdagen. Den högsta ledningen 
ser ut att bli klar – så jag tycks inte ha stan-
nat kvar förgäves. 

Tendensen från riksdagens sida att lägga nya 
besparingar på försvaret var i detta läge tydlig. 
Under avslutningsåret 1961 hann Swedlund 
med många internationella kontakter, inspek-
tioner och fältövningar. I juni genomfördes 
en högkvartersresa på temat samverkan i alla 
militär områden med tillhörande marinkom-
mandon och !ygeskadrar.

Swedlund var en legendarisk auktoritet vid 
de stora fältövningarna från 1940-talet och 
framåt. Till den militära kulturen hörde vid 
denna tid att kunna tåla en riklig nattlig trak-
tering och ändå vara i tjänst dagen därpå. Det 
berättas att Swedlund efter en av dessa natt-
liga övningar med generalitetet på 1950-talet 
på morgonen inträdde inför något bleknade 
generaler och överstar på gästgiveriet där man 
bodde. Entrén skedde som vanligt med buller 
och bång och avslutades med basröst: ”Serveras 
det tolvor här?” 

Sommarseglingen 1961, tillsammans med 
Marcus Wallenberg, gick till Finland, och 
i augusti "ck Swedlund se kust!ottan och Första 
!ygeskadern i en imponerande uppvisning på 
västkusten. Efterträdaren Torsten Rapp från 
!ygvapnet orienterades, den blivande Militär-
högskolan besöktes, och försvarsstaben avtack-
ade till sist sin ÖB den 20 september 1961 med 
guldmedalj och stora tal. Det sista besöket hos 
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försvarsminister Torsten Nilsson och marinen,
som bildade en motvikt till "flyg- och pansar-
lobbyn".

Övertalad av Erlander att behålla sin post
Julen 1959 övervägde Swedlund att avgå som
ÖB på grund av det spända förhållandet till
Sven Andersson, atomvapenfrågan och attack-
erna mot honom personligen. Därtill kom nya
attacker mot försvarsramarna: "Kostnadsramen
nu alltmer i fara: Sven A. kan icke bemästra
situationen. Ovisst om Erlander kan och vill.
Utsikterna för 1960 mörka. Ny strid i försvars-
frågan förestående." Ett samtal med Erlander
den 13 januari 1960 gav dock vissa garantier
och Swedlund ställde upp på ett förlängt för-
ordnande till hösten 1961; han ansåg sig ha
statsministerns men inte försvarsministerns för-
troende — ett unikt läge för en svensk ÖB. Hans
mål var nu att före avgången hinna med en
omorganisation av försvarets högsta ledning och
en integrering av de tre försvarsgrenarnas hög-
skolor till en, den nya Militärhögskolan. Den
senare tillkom 1961, medan reformeringen av
den högsta ledningen bara hann påbörjas innan
Swedlund avgick.

Våren 1960 ägnade Swedlund åt omfattande
inspektioner av de militära förvaltningarna
("Nytt. Nyttigt!"), ett område som aldrig hade
varit centralt för honom. Vid årets slut summe-
rade han något uppgivet:
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Dåligt förhållande t i l l  försvarsministern
(ingen kontakt, annat än vid de av Erlander
på min begäran återupptagna torsdagssam-
manträdena). Sven Andersson kommer
undan allt ansvar genom att sätta till nya
utredningar. Årets resultat: fiasko f ö r
honom. En dålig "försvarsuppgörelse" mel-
lan partierna. Regeringen drar nedåt. Ljus-
punkter: Den gemensamma Krigshögsko-
lan klar i riksdagen. Den högsta ledningen
ser ut att bli klar — så jag tycks inte ha stan-
nat kvar förgäves.

Tendensen från riksdagens sida att lägga nya
besparingar på försvaret var i detta läge tydlig.
Under avslutningsåret 1961 hann Swedlund
med många internationella kontakter, inspek-
tioner och fältövningar. I  juni genomfördes
en högkvartersresa på temat samverkan i  alla
militärområden med tillhörande marinkom-
mandon och flygeskadrar.

Swedlund var en legendarisk auktoritet vid
de stora fältövningarna från 1940-talet och
framåt. Til l  den militära kulturen hörde vid
denna tid att kunna tåla en riklig nattlig trak-
tering och ändå vara i tjänst dagen därpå. Det
berättas att Swedlund efter en av dessa natt-
liga övningar med generalitetet på 1950-talet
på morgonen inträdde inför något bleknade
generaler och överstar på gästgiveriet där man
bodde. Entrén skedde som vanligt med buller
och bång och avslutades med basröst: "Serveras
det tolvor här?"

Sommarseglingen 1961, tillsammans med
Marcus Wallenberg, gick t i l l  Finland, och
i augusti fick Swedlund se kustflottan och Första
flygeskadern i en imponerande uppvisning på
västkusten. Efterträdaren Torsten Rapp från
flygvapnet orienterades, den blivande Militär-
högskolan besöktes, och försvarsstaben avtack-
ade till sist sin ÖB den 20 september 1961 med
guldmedalj och stora tal. Det sista besöket hos
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Sven Andersson samma dag blev kyligt. Nils 
Swedlunds ämbetstid som Sveriges överbefäl-
havare var slut. Dagen därpå styrde makarna 
Swedlund kosan till Frankrike och  Italien, där 
de stannade ett halvår.

Beredskapen och ÖB-åren hade slitit hårt på 
Nils Swedlund och sjukdomar tillstötte. Inför 
sommaren 1965 visste han att tiden var ute.

Insatser och personlighet
Med vaken blick såg Swedlund behovet av ökad 
samordning och samverkan mellan försvars-
grenarna, vilket var framtidslinjen. Samhällets 
samlade försvarsinsats inom totalförsvaret blev 
dessutom en levande realitet under hans ÖB-tid 
1951–61. Någon smidig förhandlingsman var 
han dock aldrig – hans rättframhet kunde slå 
slint, inte minst vid tvisterna mellan försvarsgre-
narna och ÖB och mellan ÖB och regeringen. 
Det ledde till de många och långa tvister som 
delvis förmörkade hans ÖB-tid. Han var alltid 
inriktad på samarbete men ibland för osmidig 
för att nå resultat.

Omdömena om personen Swedlund skif-
tar. Ofta framhävs han som en samarbetsman, 
utrustad med humor, och med en god förmåga 
att få försvarsgrenarna att bortse från olikheter 
för att optimera försvarets resurser. Att han var 
en sällsynt kraftnatur – ”Stora bullret” – är all-
mänt omvittnat och att han hade ett över!öd av 

energi, viljekraft och ett brett kunnande inom 
hela totalförsvaret. Till detta kom en trubbig 
charm och ett sätt att ”ta folk” som gick hem 
hos många, även civila. På sitt sätt personi"e-
rade han bilden av den sanne ”knekten”, robust, 
stark, yrkesskicklig och med stabil auktoritet. 
Han ingav trygghet och tillit och uppfattades 
även av politikerna som en rikets överbefälhavare 
att luta sig mot om ofreden nådde landet. 

Någon stor teoretisk begåvning var  Swedlund 
knappast, snarare en resultatinriktad praktiker 
med okuvlig energi och hög kompetens, förvär-
vad genom en lång och mångskiftande tjänst. 
Han var intelligent men inte intellektuell. Hans 
starkaste område var det taktiskt-operativa, där 
hans insikter i krigföring var djupa och kom 
att sätta sin prägel på två generationer svenskar 
i militär tjänst, från 1930-talets slut och framåt. 
Hans arbetsinsatser under beredskapen 1939–
45 var nästan övermänskliga och ledde till att 
han i riksförsvarets intresse kritiserade vad han 
uppfattade som usel beredskap, dåliga mili-
tära ledare, militär ine#ektivitet och brist på 
framsynthet (motstånd mot modernisering av 
utbildning, materiel med mera). Detta väckte 
på sina håll ont blod, både då och senare när 
han var försvarsstabschef och ÖB.

Människan Nils Swedlund var enkel och rak, 
en soldat med båda fötterna på jorden.
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vad genom en lång och mångskiftande tjänst.
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starkaste område var det taktiskt-operativa, där
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uppfattade som usel beredskap, dåliga mili-
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han var försvarsstabschef och ÖB.

Människan Nils Swedlund var enkel och rak,
en soldat med båda fötterna på jorden.
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Torsten Rapp var den förste överbefälhavare som 
kom från flygvapnet och han bar ett typiskt soldat-
namn. Innan han gick över till flygvapnet hade han 
varit marinofficer. Som ÖB (1961–70) hade han inte 
samma kraftfulla ledarstil som Jung och Swedlund. 

Under hans ÖB-tid genomfördes omorganisationen 
av den högsta militära ledningen. Militärbefäl-
havarna fick nu ett operativt ansvar och de tre 
försvarsgrenarna skulle samverka i gemensamma 
operationer. 

Torsten Rapp var den förste överbefälhavare som
kom från flygvapnet och han bar ett typiskt soldat-
namn. Innan han gick över till flygvapnet hade han
varit marinofficer. Som ÖB (1961-70) hade han inte
samma kraftful la ledarstil som Jung och Swedlund.
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Under hans ÖB-tid genomfördes omorganisationen
av den högsta militära ledningen. Militärbefäl-
havarna fick nu ett operativt ansvar och de tre
försvarsgrenarna skulle samverka i gemensamma
operationer.
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Torsten Rapp var den förste svenske överbefäl-
havare som inte hade sin bakgrund i armén. 
Han var också den som suttit näst längst på 
sin tjänst. Han härstammade i sin tjänstgöring 
formellt från !ygvapnet men hade sin allra tidi-
gaste grund som o"cer i marinen.

Han var den förste överbefälhavaren som 
hade haft som formellt uppdrag att inte bara 
samordna den operativa ledningen av försvars-
grenarnas styrkor utan att redan i tidiga studie- 
och planeringsstadier svara för den integrerade 
ledningen. Integreringen gällde såväl den cen-
trala ledningen som den högre regionala led-
ningen, milonivån. Under hans mandattid, 
från 1961 till 1970, rådde fortfarande ett kallt 
krig mellan öst och väst med ett alliansfritt och 
 neutralt Sverige där mittemellan. 

Rapp #ck under sina nio år som överbefäl-
havare hantera ett antal för försvaret och sam-
hället viktiga, ja avgörande, frågor i samband 
med två försvarsbeslut. Frågan om Sverige skulle 
ska$a kärnvapen eller inte skulle få sin lösning. 
Han hade att hantera Wennerströma$ären. 

Han började modernisera försvarets sätt att se 
på personal och värnpliktiga och dess förmåga 
att kommunicera sina budskap till allmänheten. 
Han tonade ned betydelsen av former och foku-
serade mer på människors förmåga. 

Han råkade under sin tid ut för några smärre 
incidenter, som gjorde att man kanske från en 
del håll roat såg litet överseende på honom. 
Av misstag visades han i samband med ett 
TV-framträdande i civila byxor till uniforms-
jacka, han #ck pengar stulna i sitt kassaskåp av 
en värnpliktig och han ansattes av vissa poli-
tiska aktörer, medier men även företrädare för 
myndigheter, för att han tagit emot pengar till 
representation från näringslivet. Sådana händel-
ser, som inte var särskilt många och hade fullt 
rationella förklaringar, har i alltför hög grad fått 
påverka omdömena om honom och hans tid 
som överbefälhavare.

I den här artikeln kommer jag att behandla 
Torsten Rapps privata liv, inklusive hans per-
sonlighets- och kunskapsutveckling, och den 
yrkesmässiga utvecklingen och karriären. Det 
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havare som inte hade sin bakgrund i  armen.
Han var också den som suttit näst längst på
sin tjänst. Han härstammade i sin tjänstgöring
formellt från flygvapnet men hade sin allra tidi-
gaste grund som officer i marinen.

Han var den förste överbefälhavaren som
hade haft som formellt uppdrag att inte bara
samordna den operativa ledningen av försvars-
grenarnas styrkor utan att redan i tidiga studie-
och planeringsstadier svara för den integrerade
ledningen. Integreringen gällde såväl den cen-
trala ledningen som den högre regionala led-
ningen, milonivån. Under hans mandattid,
från 1961 till 1970, rådde fortfarande ett kallt
krig mellan öst och väst med ett alliansfritt och
neutralt Sverige där mittemellan.

Rapp fick under sina nio år som överbefäl-
havare hantera ett antal för försvaret och sam-
hället viktiga, ja avgörande, frågor i samband
med två försvarsbeslut. Frågan om Sverige skulle
skaffa kärnvapen eller inte skulle få sin lösning.
Han hade att hantera Wennerströmaffären.

Han började modernisera försvarets sätt att se
på personal och värnpliktiga och dess förmåga
att kommunicera sina budskap till allmänheten.
Han tonade ned betydelsen av former och foku-
serade mer på människors förmåga.

Han råkade under sin tid ut för några smärre
incidenter, som gjorde att man kanske från en
del håll roat såg litet överseende på honom.
Av misstag visades han i  samband med ett
TV-framträdande i  civila byxor till uniforms-
jacka, han fick pengar stulna i sitt kassaskåp av
en värnpliktig och han ansattes av vissa poli-
tiska aktörer, medier men även företrädare for
myndigheter, för att han tagit emot pengar till
representation från näringslivet. Sådana händel-
ser, som inte var särskilt många och hade fullt
rationella förklaringar, har i alltför hög grad fått
påverka omdömena om honom och hans tid
som överbefälhavare.

I den här artikeln kommer jag att behandla
Torsten Rapps privata liv, inklusive hans per-
sonlighets- och kunskapsutveckling, och den
yrkesmässiga utvecklingen och karriären. Det

175



76 | Överbefälhavarna

ger underlag för att försöka svara på frågorna: 
Vad var han för slags människa? Vad har han 
betytt för försvarets utveckling? Varför gick han 
så långt i karriären som han gick? Hur han var 
som människa utmejslades ganska tydligt i hans 
uppväxtmiljö. Personlighetsdragen !ck sedan 
alltmer sitt utslag i frågor kopplade till vad han 
betydde för försvarets utveckling och hur han 
gjorde karriär.

Artikeln bygger främst på Torsten Rapps 
egna minnesanteckningar i hans arkiv i Krigs-
arkivet. Dessa rör främst åren före och under 
hans tid som överbefälhavare men även hans 
ungdomstid, inklusive den första tiden inom 
försvaret. Det material, utöver rent privat, som 
!nns rörande andra halvan av 1930-talet, 1940-
talet och första halvan av 1950-talet är mer 
begränsat.

Vem var Torsten Rapp? 
Han föddes den 20 april 1905, som son till 
David Rapp, grosshandlare och borgare i 
 Stock holm, och Eva Swartz. Farfadern Adam 
Rapp var bondson från Småland, och tillsam-
mans med sina bröder hade han tagit namnet 
Rapp. Farfadern bosatte sig så småningom i 
Uppsala. Farfadern var strängt frikyrklig, något 
som präglade hela familjen och som så små-
ningom kom att sätta spår även i Torstens sätt 
att tänka. Mamma Eva härstammade från den 
in"ytelserika Swartzska släkten i Norrköping. 
Torsten Rapp konstaterar litet självironiskt i 
sina efterlämnade anteckningar att hans gener 
var de bästa tänkbara, en blandning mellan 
”småländsk bonde och bergsmän”. 

David Rapp, fadern, spelade en stor roll 
för Torstens utveckling. David hade inte fått 
 studera vidare och ta studenten trots att lärare 
vid Uppsala läroverk starkt hade rekommen-
derat det. I stället skickades David att arbeta 
praktiskt hos en grosshandlare på Skeppsbron 
i Stockholm. Han !ck studera på fritiden och 

blev bland annat duktig i språk, framför allt 
tyska, engelska och franska. I sitt arbete som 
grosshandlare hade Torstens far, efter en inle-
dande konkurs 1911, en tid stora framgångar 
och var 1919 god för cirka fyra miljoner kronor, 
en ansenlig summa pengar på den tiden. Vid 
tiden för första världskriget hade han mycket av 
sin a#ärsverksamhet i Tyskland. 

Fadern var en levnadsglad person och delade 
gärna med sig av sina pengar och egendomar till 
släktens medlemmar. Under 1920-talet började 
han satsa på "era projekt som han kom att för-
lora pengar på, samtidigt som barnen började 
komma ut i arbetslivet. Från ungefär 1920 och 
till sin död 1946 hade han det knackigt med 
ekonomin. Han !ck periodvis låna pengar 
av sina barn för att kunna överleva. Torsten 
 klarade sig i allmänhet från större utbetalningar 
till fadern men var senare i livet mycket funder-
sam över faderns ekonomi.

År 1907, när Torsten var ett par år gammal, 
"yttade familjen till Saltsjöbaden. Där bodde 
man fortfarande när han tog sin studentexamen 
1923 och senare samma år antogs till sjökadett. 
Torsten har betecknat tiden i Saltsjöbaden som 
mycket ombonad. Han hade stort umgänge 
men livet präglades av familjens frikyrkliga 
ursprung. Dans på baler skedde under sträng 
uppsyn av föräldrar eller äldre syskon. Flickor 
och pojkar blinkade åt varandra i bönsalen på 
morgnarna eller på rasterna men vågade inte 
visa sig tillsammans ute. Tio Guds bud var ett 
axiom. Spriten fanns tillgänglig, men !ck inte 
användas av ungdomarna. Inte heller var rök-
ning tillåten för dem.

Han konstaterar att han vid den här tiden 
såg mycket barnslig ut – och även var oerhört 
barnslig. Han visste inget ”om världen och dess 
ondska, eller problem inom familjen”. Under 
tiden i Saltsjöbaden "yttade man varje sommar 
i tre månader ut till Älgö, till sommarstället 
Rappsta. Där tillbringades stora delar av som-
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blev bland annat duktig i  språk, framför allt
tyska, engelska och franska. I  sitt arbete som
grosshandlare hade Torstens far, efter en inle-
dande konkurs 1911, en tid stora framgångar
och var 1919 god för cirka fyra miljoner kronor,
en ansenlig summa pengar på den tiden. Vid
tiden för första världskriget hade han mycket av
sin affärsverksamhet i Tyskland.

Fadern var en levnadsglad person och delade
gärna med sig av sina pengar och egendomar till
släktens medlemmar. Under 1920-talet började
han satsa på flera projekt som han kom att för-
lora pengar på, samtidigt som barnen började
komma ut i arbetslivet. Fran ungefär 1920 och
till sin död 1946 hade han det knackigt med
ekonomin. Han fick periodvis låna pengar
av sina barn för att kunna överleva. Torsten
klarade sig i allmänhet från större utbetalningar
till fadern men var senare i livet mycket funder-
sam över faderns ekonomi.

År 1907, när Torsten var ett par år gammal,
flyttade familjen till Saltsjöbaden. Där bodde
man fortfarande när han tog sin studentexamen
1923 och senare samma år antogs till sjökadett.
Torsten har betecknat tiden i Saltsjöbaden som
mycket ombonad. Han hade stort umgänge
men livet präglades av familjens frikyrkliga
ursprung. Dans på baler skedde under sträng
uppsyn av föräldrar eller äldre syskon. Flickor
och pojkar blinkade åt varandra i bönsalen på
morgnarna eller på rasterna men vågade inte
visa sig tillsammans ute. Tio Guds bud var ett
axiom. Spriten fanns tillgänglig, men fick inte
användas av ungdomarna. Inte heller var rök-
ning tillåten för dem.

Han konstaterar att han vid den här tiden
såg mycket barnslig ut — och även var oerhört
barnslig. Han visste inget "om världen och dess
ondska, eller problem inom familjen". Under
tiden i Saltsjöbaden flyttade man varje sommar
i tre månader ut till Älgö, till sommarstället
Rappsta. Där tillbringades stora delar av som-
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maren för familjens ungdomar i de båtar som 
fadern ägde.

Torsten ansåg sig ha fått ett ”mycket  vackert 
studentbetyg”. Han hade under gymnasietiden 
haft tankar på att utbilda sig till jurist – och efter 
det bli kompanjon med sin far. Han ändrade sig 
dock sommaren före sin studentexamen. Under 
ett sommarläger på södra Ornö i Stockholms 
skärgård såg han sjöo!cerare komma i "ottans 
barkasser i sina eleganta slängkappor, pelleriner, 
på väg till Utö societetshus. Han konstaterar 
att det fanns på ”den tiden ingen yrkesvägled-
ning som idag, och den största drivkraften i 
mitt val var väl min vana att varje år från allra 
första början på sommaren vistas i båtar av alla 
de slag”.1

Hur skall man då sammanfatta intrycken 
av vilken sorts människa Torsten Rapp var när 
han började sin karriär inom försvaret? Ja, han 
kom från en släkt av småländska bönder och 
bergsmän, i det förra fallet med klart frireli-
giös bakgrund. Hans far var borgare och gross-
handlare i Stockholm, inledningsvis med stora 
framgångar och efter omständigheterna, fram 
till 1920-talets inledning, mycket välbeställd. 
Familjen levde ett högreståndsliv och hade gott 
om tjänstefolk. Han levde fram till sin student-
examen i en mycket skyddad tillvaro, där som 
nämnts Tio Guds bud var en realitet och "ickor 
och sprit var förbjudna ämnen. Han klarade 
utbildningen bra och #ck ett #nt studentbetyg. 
Tanken var att han skulle gå i sin fars fotspår 
efter juristutbildning. Kanske var det en slump 
som förde honom in på försvarets bana, sedan 
han hade sett de eleganta sjöo!cerarna.

Vägen till ÖB-posten
Rapp började hösten 1923 sin kadettutbildning 
i Karlskrona, förlagd i ett logement tillsam-
mans med 17 andra aspiranter i Skeppsgosse-
kårens kasern med utsikt över sjöo!cersmässen. 
Han konstaterar att han #ck lära sig ett ”helt 

nytt språk”, inklusive morsering och semafore  - 
r ing. Det dröjde, enligt hans egen utsago, innan 
han förstod att det var minutläggare det hand-
lade om och inte ”minututläggare”. Han ansåg 
att det var nyttigt med knopar och stek, men 
inte så lustbetonat med exercis och skjutning 
med karbin, något som kan tänkas ha påverkat   
hans inställning till bland annat militära disci-
plin- och formfrågor senare i livet och som hög 
chef.

Sista kvällen i Karlskrona, vid balen i fest-
våningen på Stadt, tog Rapp sitt livs första 
snaps. Han berättar att han satt rygg mot rygg 
med befälhavande amiralen när han tog snap-
sen. Och efter det #ck han sitta hela kvällen och 
hålla i sig. ”Hade jag rest mig hade jag ragglat 
och min karriär brutits”, ansåg han. ”Men jag 
övade upp mig så småningom och blev bättre 
skickad för sådana övningar i dåliga kamraters 
sällskap.”

Rapp gick ut från kursen som fyra. Han 
betraktade skolan som hård ”men säkert” också 
nyttig. Under en period funderade han dock på 
att sluta på grund av trakasserier som riktades 
mot en kamrat från samma skola som Torsten 
och som indirekt även drabbade honom. Han 
säger: ”Det var att jämföra med nutidens mob-
bing.”

Därefter kom långresan med Fylgia. Det var 
en tu$ tillvaro med 28 kadetter som levde sitt 
liv ombord i kadettmässen. De "esta trivdes 
med varandra, med undantag för en av kadet-
terna, som blev ett slags hackkyckling. Rapp 
#ck återigen uppleva mobbing och säger att 
”jag #ck uppleva hur elaka ungdomar i den 
åldern kan vara mot sina medmänniskor”.

Torsten Rapp blev sjöo!cer den 10 oktober 
1926, vid 21 års ålder. Han gick ut som tvåa i 
kursen och kommenderades till Karlskrona, till 
pansarskeppen Gustaf V och Drottning  Victoria, 
som hela vintern låg förtöjda vid varvet för 
fänrikskurs – stridsexercis stillaliggande med 
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Sista kvällen i Karlskrona, vid balen i fest-
våningen på Stadt, tog Rapp sitt livs första
snaps. Han berättar att han satt rygg mot rygg
med befälhavande amiralen när han tog snap-
sen. Och efter det fick han sitta hela kvällen och
hålla i sig. "Hade jag rest mig hade jag ragglat
och min karriär brutits", ansåg han. "Men jag
övade upp mig så småningom och blev bättre
skickad för sådana övningar i dåliga kamraters
sällskap."

Rapp gick ut från kursen som fyra. Han
betraktade skolan som hård "men säkert" också
nyttig. Under en period funderade han dock på
att sluta på grund av trakasserier som riktades
mot en kamrat från samma skola som Torsten
och som indirekt även drabbade honom. Han
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Därefter kom långresan med Fylgia. Det var
en tuff tillvaro med 28 kadetter som levde sitt
liv ombord i  kadettmässen. De flesta trivdes
med varandra, med undantag för en av kadet-
tema, som blev ett slags hackkyckling. Rapp
fick återigen uppleva mobbing och säger att
"jag fick uppleva hur elaka ungdomar i  den
åldern kan vara mot sina medmänniskor".

Torsten Rapp blev sjöofficer den 10 oktober
1926, vid 21 års ålder. Han gick ut som tvåa i
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pansarskeppen Gustaf V och Drottning Victoria,
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intrimning av krigsbefattningar. Det var ordnat 
gunrumsliv med mässdräkt, smörgåsbord, snaps 
och bridge på kvällen. 

Hösten 1927 !ck han göra en ny långresa 
med Fylgia. Han blev under det året också fri-
murare och förutspåddes en !n framtid inom 
denna rörelse, men slutade så småningom att 
engagera sig aktivt av ekonomiska skäl och 
var sedan i alla år passiv medlem. Han beta-
lade dock en årlig avgift, mest för ”att få plats 
på något av frimurarnas hem om jag skulle bli 
gammal och skruttig”.

Sommaren 1928 blev trist för Rapp, tyckte 
han, med fyra månader i land i Karlskrona 
som lärare på sjömansskolan och ett par måna-
der på skjutskola. Under denna tid beslöt han 
sig för att söka till "yget. Den av honom själv 
angivna huvudanledningen till varför han sökte 
till "yget var att han ville studera hur "ottan 

 opererade genom att själv bli marinspanare och 
se saker och ting litet mer ”von Oben”.

Rapp sökte alltså hösten 1928 över till "yg-
vapnet, vilket kom att bli ett avgörande steg 
i hans utveckling. Med nöd klarade han den 
medicinska kontrollen, för ”mina ögon satt 
snett intill tillåtet gränsvärde”. Enligt Rapp hade 
undersökningsläkaren, professor Ask i Lund, 
sagt: ”Jag vill så gärna underkänna er och där-
igenom förhindra att ni slår ihjäl er förr eller 
senare.” Han blev också underkänd när det 
gällde lungkapaciteten. Han !ck för att klara 
detta ett särskilt träningsprogram på Ljungby-
hed där han en gång i veckan !ck gå till för-
bandsläkaren till dess han lärt sig hålla andan i 
en minut – en ren viljesak.

Ingen i hans familjekrets hade något emot 
hans val av yrkesbana. Han verkar heller aldrig 
ha ångrat sitt val. Han konstaterar att: 

intrimning av krigsbefattningar. Det var ordnat
gunrumsliv med mässdräkt, smörgåsbord, snaps
och bridge på kvällen.

Hösten 1927 fick han göra en ny långresa
med Fylgia. Han blev under det året också fri-
murare och förutspåddes en fin framtid inom
denna rörelse, men slutade så småningom att
engagera sig aktivt av ekonomiska skäl och
var sedan i  alla år passiv medlem. Han beta-
lade dock en årlig avgift, mest för "att fa plats
på något av frimurarnas hem om jag skulle bli
gammal och skruttig".

Sommaren 1928 blev trist för Rapp, tyckte
han, med fyra månader i  land i  Karlskrona
som lärare på sjömansskolan och ett par måna-
der på skjutskola. Under denna tid beslöt han
sig för att söka till flyget. Den av honom själv
angivna huvudanledningen till varför han sökte
till flyget var att han ville studera hur flottan

78 I Överbefälhavarna

opererade genom att själv bli marinspanare och
se saker och ting litet mer "von Oben".

Rapp sökte alltså hösten 1928 över till flyg-
vapnet, vilket kom att bli ett avgörande steg
i hans utveckling. Med nöd klarade han den
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Någon topp!ygare blev jag väl aldrig och 
det behövdes väl ej som utvecklingen blev 
i !ygvapnet … Men med åren blev man 
varse att det behövdes inte bara !ygvapnets 
”gladiatorer” utan även stabsfolk, speciellt 
i kampen mot de vältrimmade och hård-
föra generalstabarna, ”påfåglarna”, så kal- 
lade på grund av deras breda gula revärer.2

Han påpekar själv att han var ganska försiktig i 
luften och ansåg att han annars ”väl ej överlevt”. 
Den !ygutbildning han genomgått var enligt 
honom ”nog den sämst tänkbara”. Först på 
1930-talet genomgick han en så kallad blind-
!ygarkurs. Man gjorde då inga längre !ygningar 
på enbart instrument. På senare år försvann 
den omedelbara !ygarglädjen, och han !ög då 
endast transport!ygplan med andreförare. Trots 
detta klagade o"cersfruarna till medföljande 
stabso"cerare och var oroliga då den ”gamle” 
!ög deras män. Rapp var tydligt medveten om 
detta, och det innebar att han tog initiativ till 
att sluta !yga innan han blev pensionerad.

En intressant notering är att Rapp var i 
 Tyskland för studier 1939 tillsammans med ett 
antal andra svenska !ygo"cerare. De fördelades 
på olika förband, Rapp kom till Cammin vid 
Stettinerha# i Pommern. Där $ck han prova 
på att !yga olika !ygplanstyper, bland annat 
Focke-Wulf Stieglitz. När Hitler höll tal beord-
rades alla till mässen för att per radio lyssna på 
detta. Enligt Rapps uppfattning var piloterna 
inte nazister, men om Hitler beordrade insats 
skulle de inte tveka. Rapp undrade efteråt hur 

mycket hans tyska kamrater egentligen visste 
om det politiska spelet och judeförföljelserna i 
Tyskland. Han säger om sig själv: ”Jag visste det 
ej, och tänkte väl ej på den stora blu#en i sam-
band med Münchenöverenskommelsen.”

Från 1936 till 1944 bodde Rapp med sin 
familj, hustrun Ulla och de två barnen  Wilhelm 
och Lennart, i en rymlig femrummare på Flora -
gatan 12 i Stockholm, en lugn adress där barnen 
kunde hoppa hage på gatan utanför. De hade 
som regel två hembiträden, varav det ena hade 
hand om barnen. Hustrun Ulla anger i ett brev 
till Rapp den 15 januari 1941 att ”jag kan  faktiskt 
ligga för mig själv och bara tänka på hur idealisk 
du är som äkta man, utan större fel och brister 
än att du kanske går in med blöta skor, ligger 
litet länge om mornarna o[ch] i den stilen”. 

Under sin tid i Stockholm var Rapp bland 
annat chef första torped!ygdivisionen, med 
varierande basering beroende bland annat på 
isförhållanden, och tjänsteförrättande chef för 
!ygstabens organisationsavdelning.

1944 blev Rapp som överstelöjtnant chef för 
Blekinge !yg!ottilj, F 17. År 1947 utnämndes 
han till överste, i oktober 1948 fredsplacera-
des han som souschef i !ygstaben och från och 
med april 1951 som eskaderchef för Fjärde 
!yg eskadern, E 4. Tre år senare, 1954, utnämn-
des han till chef för E 3. I oktober ett år senare 
befordrades han till generalmajor och gick så 
småningom över till Flygförvaltningen för att i 
oktober 1957 bli dess chef direkt under chefen 
för !ygvapnet.3 Den 1 juli 1960 tillträdde Rapp 
som chef för !ygvapnet. Man kan samman-

Gunrummet på pansarbåten Göta, sjösatt 1889 och 
från 1928 depå- och logementsfartyg på F 2. Sittande 
från vänster: löjtnant Karl Silfverberg, major Harald 
Enell, chef för F 2 1934–36, löjtnant Torsten Rapp, 
kapten E.L. Löwenberg (intendent) samt löjtnan-
terna Claes Otto Sparre och Bengt Jacobsson. Flera 
av officerarna med bakgrund i marinen bär daglig 

mässdräkt med jacka m/1878. Till flygvapnets uniform 
m/30 fick ”vid middags- och aftonsamkväm” upp-
rättstående krage bäras med halsduken knuten som 
rosett. Flygförarmärke m/36 har ännu inte introdu-
cerats.
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om det politiska spelet och judeförföljelserna i
Tyskland. Han säger om sig själv: "Jag visste det
ej, och tänkte väl ej på den stora bluffen i sam-
band med Miinchenöverenskommelsen."

Från 1936 till 1944 bodde Rapp med sin
familj, hustrun Ulla och de två barnen Wilhelm
och Lennart, i en rymlig femrummare på Flora-
gatan 12 i Stockholm, en lugn adress där barnen
kunde hoppa hage på gatan utanför. De hade
som regel två hembiträden, varav det ena hade
hand om barnen. Hustrun Ulla anger i ett brev
till Rapp den 15 januari 1941 att "jag kan faktiskt
ligga för mig själv och bara tänka på hur idealisk
du är som äkta man, utan större fel och brister
än att du kanske går in med blöta skor, ligger
litet länge om mornarna o [chi i den stilen".

Under sin tid i Stockholm var Rapp bland
annat chef första torpedflygdivisionen, med
varierande basering beroende bland annat på
isförhållanden, och tjänsteförrättande chef för
flygstabens organisationsavdelning.

1944 blev Rapp som överstelöjtnant chef för
Blekinge flygflottilj, F 17. År 1947 utnämndes
han till överste, i  oktober 1948 fredsplacera-
des han som souschef i flygstaben och från och
med april 1951 som eskaderchef för Fjärde
flygeskadern, E 4. Tre år senare, 1954, utnämn-
des han till chef för E 3. I oktober ett år senare
befordrades han till generalmajor och gick så
småningom över till Flygförvaltningen för att i
oktober 1957 bli dess chef direkt under chefen
för flygvapnet.' Den 1 juli 1960 tillträdde Rapp
som chef för flygvapnet. Man kan samman-
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fattningsvis konstatera att Rapp under andra 
världskriget och under !ygvapnets utbyggnads- 
och konsolideringstid därefter innehade många 
av de viktigaste uppgifterna inom !ygvapnet, 
både som ledare och chef lokalt och som ledare 
och administratör centralt.4

När en ny ÖB skall utses handlar det inte 
bara om att vara den meritvärderingsmässigt 
bäste kandidaten. Det gäller också att komma 
fram vid rätt tidpunkt och att vid den tidpunk-
ten ha lämplig bakgrund när det gäller tjänst-
göring totalt och i meriterande befattningar. 
Torsten Rapp har själv beskrivit att det bakom 
utnämningen av honom låg !era års ”rävspel” 
från olika intressenter, främst företrädare från 
försvarsgrenarna, där matchningar till olika 
befattningar och samtal bakom kulisserna var 
betydelsefulla inslag.5

Matchningarna började enligt hans egen 
uppfattning 1956. Chefen för !ygvapnet lät då 
Rapp, som var chef för Tredje !ygeskadern, E 3, 
byta plats tillfälligt med översten Lage "un-
berg, som var chef för !ygplansavdelningen vid 
Flygförvaltningen – detta bland annat för att 
Rapp som var en ”förbandens man” skulle få 
förvaltningserfarenhet. Denna förvaltningserfa-
renhet blev dock inte bara tillfällig för Rapp, 
utan eftersom chefen för Flygförvaltningen vid 
den tiden, generalmajor Bengt Jacobsson, blev 
sjuk #ck han överta chefskapet för hela Flyg-
förvaltningen, först som tjänsteförrättande och 
från den 1 oktober 1957 som ordinarie.

Rävspelet började på allvar hösten 1959, 
det vill säga ungefär två år innan Rapp skulle 

komma att tillträda som överbefälhavare. Han 
blev under hösten uppkallad till dåvarande ÖB, 
Nils Swed lund, och uppmanades av denne att 
inte acceptera att bli ny chef för !ygvapnet 
när Axel Ljungdahl skulle avgå den 1 juli året 
efter – detta eftersom Rapps befattning som 
chef för Flygförvaltningen just då skulle vara 
mycket viktig, bland annat på grund av pågå-
ende a$ärer med USA. Enligt ÖB:s framförda 
uppfattning var Rapp den enda lämpliga på 
posten som chef för Flygförvaltningen. I stället 
ansåg han att Gustaf Adolf Westring kunde bli 
chef för !ygvapnet i tre år varefter det skulle bli 
Rapps tur.

Baktanken med detta var, enligt Rapp, att 
han själv dykt upp som en oväntat farlig dark 
horse. Om han accepterade att inte bli chef för 
!ygvapnet då, kunde han heller inte komma i 
fråga för en ÖB-utnämning drygt ett år senare. 
Rapp svarade Swedlund att han om tre år skulle 
vara för gammal, 58 år, och att Swedlund inte 
kunde fordra att Rapp, som tjänat !ygvapnet 
i 31 år, skulle avstå från dess högsta post. ”Jag 
hade väl även den egenkära tanken att man i 
FV helst ville ha mig”, säger Rapp själv. ”Jag 
anmälde samtalet till CFV, som for i taket, 
skällde ut ÖB, skrev en lång PM till statsrådet, 
för mig och mot Westring.” Resultatet blev att 
Rapp i juli 1960 tillträdde ett sexårsförord-
nande som chef för !ygvapnet.

”Våren 1961 började bråket igen”, uppger 
Rapp. Swedlund skulle avgå till oktober. Dennes 
kandidat till ÖB-posten var armé gene ralen Curt 
Göransson, som vid tillfället var försvarsstabs-

Till höger löjtnant Brittmar och överste Torsten Rapp. 
Bilden är möjligen tagen i samband med ett besök av 
Rapp på F 14, Hallands flygflottilj, under hans tid som 
sous chef i flygstaben 1948–51. 

Till höger löjtnant Brittmar och överste Torsten Rapp.
Bilden är möjligen tagen i samband med ett besök av
Rapp på F 14, Hallands flygflotti l j, under hans tid som
souschef i flygstaben 1948-51.

fattningsvis konstatera att Rapp under andra
världskriget och under flygvapnets utbyggnads-
och konsolideringstid därefter innehade många
av de viktigaste uppgifterna inom flygvapnet,
både som ledare och chef lokalt och som ledare
och administratör centralt.4

När en ny ÖB skall utses handlar det inte
bara om att vara den meritvärderingsmässigt
bäste kandidaten. Det gäller också att komma
fram vid rätt tidpunkt och att vid den tidpunk-
ten ha lämplig bakgrund när det gäller tjänst-
göring totalt och i  meriterande befattningar.
Torsten Rapp har själv beskrivit att det bakom
utnämningen av honom låg flera års "rävspel"
från olika intressenter, främst företrädare från
försvarsgrenarna, där matchningar t i l l  olika
befattningar och samtal bakom kulisserna var
betydelsefulla inslag.'

Matchningarna började enligt hans egen
uppfattning 1956. Chefen för flygvapnet lät då
Rapp, som var chef för Tredje flygeskadern, E3,
byta plats tillfälligt med översten Lage Thun-
berg, som var chef för flygplansavdelningen vid
Flygförvaltningen — detta bland annat för att
Rapp som var en "förbandens man" skulle få
förvaltningserfarenhet. Denna förvaltningserfa-
renhet blev dock inte bara tillfällig för Rapp,
utan eftersom chefen för Flygförvaltningen vid
den tiden, generalmajor Bengt Jacobsson, blev
sjuk fick han överta chefskapet för hela Flyg-
förvaltningen, först som tjänsteförrättande och
från den 1 oktober 1957 som ordinarie.

Rävspelet började på allvar hösten 1959,
det vill säga ungefär två år innan Rapp skulle
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komma att tillträda som överbefälhavare. Han
blev under hösten uppkallad till dåvarande ÖB,
Nils Swedlund, och uppmanades av denne att
inte acceptera att bli ny chef för flygvapnet
när Axel Ljungdahl skulle avgå den 1 juli året
efter — detta eftersom Rapps befattning som
chef för Flygförvaltningen just då skulle vara
mycket viktig, bland annat på grund av pågå-
ende affärer med USA. Enligt ÖB:s framförda
uppfattning var Rapp den enda lämpliga på
posten som chef för Flygförvaltningen. I stället
ansåg han att Gustaf Adolf Westring kunde bli
chef för flygvapnet i tre år varefter det skulle bli
Rapps tur.

Baktanken med detta var, enligt Rapp, att
han själv dykt upp som en oväntat farlig dark
horse. Om han accepterade att inte bli chef för
flygvapnet då, kunde han heller inte komma i
fråga för en ÖB-utnämning drygt ett år senare.
Rapp svarade Swedlund att han om tre år skulle
vara för gammal, 58 år, och att Swedlund inte
kunde fordra att Rapp, som tjänat flygvapnet
i 31 år, skulle avstå från dess högsta post. "Jag
hade väl även den egenkära tanken att man i
FV helst ville ha mig", säger Rapp själv. "Jag
anmälde samtalet till CFV, som for i  taket,
skällde ut ÖB, skrev en lång PM till statsrådet,
för mig och mot Westring." Resultatet blev att
Rapp i  juli 1960 tillträdde ett sexårsförord-
nande som chef för flygvapnet.

"Våren 1961 började bråket igen", uppger
Rapp. Swedlund skulle avgå till oktober. Dennes
kandidat till ÖB-posten var armsgeneralen Curt
Göransson, som vid tillfället var försvarsstabs-
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chef, och som försvarsstabschef ville han ha !yg-
generalen Myhrman. 

Jag var Ljungdahls och CM Ericssons man. 
Det sägs att diskussionen hos Sven Anders-
son var så häftig att man kastade möbler 
på varann. Av någon anledning – Sven 
Anderssons och Swedlunds ovänskap – 
tillfrågades jag och då jag "ck höra att alla 
partiledare + regeringen stod eniga bakom 
detta, accepterade jag. Varför? Bedöms jag 
lämplig av mina chefer och överordnade så 
har jag bara att acceptera. Jag kände mig 
väl även smickrad och kunde väl ej ”svika” 
de blå.

Torsten Rapp menar att Axel Ljungdahl var 
hans främste ”hjälpare” för att ta sig fram till 

ÖB-posten, assisterad av chefen för marinen, 
Stig H:son Ericson. Han anger att han genom 
sina placeringar som chef för organisations-
avdelningen, chef för attack- och torped!ottilj, 
spanings- och jakteskaderchef samt chef för 
!ygförvaltning och hela !ygvapnet, och från 
början sjöo#cer, ansågs ha fått en mycket all-
sidig utbildning och erfarenhet. Han säger sam-
tidigt att han saknade tillräckliga kunskaper om 
arméns arbetssätt. Där "ck han helt lita på sina 
medarbetare.

Det här har hittills varit en berättelse om hur 
Torsten Rapp nådde några av försvarets högsta 
poster vid ingången av 1960-talet. Det har 
inledningsvis handlat om honom som person, 
vad han var för slags människa, hur han dana-
des, händelseutvecklingen och kanske hur han 
"ck de egenskaper som människa och som en 

chef, och som försvarsstabschef ville han ha flyg-
generalen Myhrman.

Jag var Ljungdahls och CM Ericssons man.
Det sägs att diskussionen hos Sven Anders-
son var så häftig att man kastade möbler
på varann. Av någon anledning — Sven
Anderssons och Swedlunds ovänskap —
tillfrågades jag och då jag fick höra att alla
partiledare + regeringen stod eniga bakom
detta, accepterade jag. Varför? Bedöms jag
lämplig av mina chefer och överordnade så
har jag bara att acceptera. Jag kände mig
väl även smickrad och kunde väl ej "svika"
de blå.

Torsten Rapp menar att Axel Ljungdahl var
hans främste "hjälpare" för att ta sig fram till

ÖB-posten, assisterad av chefen för marinen,
Stig H:son Ericson. Han anger att han genom
sina placeringar som chef för organisations-
avdelningen, chef för attack- och torpedflottilj,
spanings- och jakteskaderchef samt chef för
flygförvaltning och hela flygvapnet, och från
början sjöofficer, ansågs ha fått en mycket all-
sidig utbildning och erfarenhet. Han säger sam-
tidigt att han saknade tillräckliga kunskaper om
armens arbetssätt. Där fick han helt lita på sina
medarbetare.

Det här har hittills varit en berättelse om hur
Torsten Rapp nådde några av försvarets högsta
poster vid ingången av 1960-talet. Det har
inledningsvis handlat om honom som person,
vad han var för slags människa, hur han dana-
des, händelseutvecklingen och kanske hur han
fick de egenskaper som människa och som en
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”mänsklig general”, som han senare visade 
mycket av under sin tioåriga tid på två av krigs-
maktens högsta poster. Det har också handlat 
om hans tidiga militära karriär och det som 
gjorde att han valde att fortsätta, att inte hoppa 
av när det vid några avgörande tillfällen bör 
ha känts motigt att gå vidare. Det har handlat 
om både hans familj och hans yrke. Och det 
har handlat om det konkreta maktspelet inför 
utnämningarna till !ygvapenchef respektive 
överbefälhavare.

Berättelsen skulle emellertid vara ofullstän-
dig om man inte tog med vad han gjorde och 
lyckades åstadkomma som överbefälhavare. 
Gjorde han något som satte tydliga spår och 
avtryck i försvaret, eller var han bara en förval-
tare av något som han fått en utnämning till? 
Hans karriär slutade ju inte förrän vid inträdet 
av 1970-talet.

En ÖB med större ansvar och befogenheter 

Torsten Rapp kom således att bli den förste icke 
armégeneralen på posten som överbefälhavare 
när han den 1 oktober 1961 efterträdde Nils 
Swedlund. Detta var i sig en stor och för för-
svaret omvälvande händelse, särskilt som han 
tillsattes under aktivt motstånd från Swedlund.

Rapp "ck överta ett försvar som äntligen 
blivit relativt starkt efter uppbyggnaden under 
andra världskriget och efterkrigstiden. Det var 
ett försvar som var kvalitativt och kvantita-
tivt på topp för att vara i ett så litet land som 
 Sverige. Han lyckades under sin mandatperiod 
fullfölja arbetet med att bygga upp och i stort 

sett vidmakthålla den i förhållande till omvärl-
den starkaste försvarsorganisation som Sverige 
haft i modern tid.6

Hans tid som överbefälhavare handlade näm-
ligen i hög grad om att försvara den  organisation 
som byggts upp av krigsmakten efter andra 
världskriget, skapa utrymme för successiv mate-
riell modernisering, förhindra minskning av 
organisationen och svetsa samman en kraftfull 
ledning centralt – och regionalt. Arbetet hand-
lade under decenniet också till stor del om att 
i praktiken få organisationen att arbeta på ett 
samordnat och över försvarsgrenarna integrerat 
sätt, att skapa den enhetliga ledning som hade 
avsetts med inrättandet av ÖB-ämbetet inför 
andra världskriget.7

 Rapp spelade en viktig roll på !era sätt 
för försvarets utveckling, både under 1960-
talet och därefter. Han blev en förebild för ett 
modernt mänskligt ledarskap inom försvaret, 
ett ledarskap som inte bara var baserat på for-
mell ställning, auktoritet och order utan också 
på moderna principer för ledarskap. Principen 
var att hellre motivera välutbildade människor 
än att kräva ore!ekterad disciplin.8

Det första viktiga han åstadkom var att orga-
nisera ett över försvarsgrenarna samlat operativt 
krigsförberedelsearbete och att stärka ÖB:s roll i 
den långsiktiga avvägningen och fredstida lång-
siktsplaneringen på ett påtagligt sätt. ÖB "ck 
en självklar och ledande roll i dessa viktiga verk-
samheter.

Han utnyttjade på ett mycket kraftfullt och 
konsekvent sätt de befogenheter ÖB-institu-

ÖB Torsten Rapp med två rejält långhåriga värnplik-
tiga den 15 september 1970. Den runde och jovialiske 
Rapp hade en folklig framtoning som väl passade det 
svenska folkförsvaret.

ÖB Torsten Rapp med två rejält långhåriga värnplik-
tiga den 15 september 1970. Den runde och jovialiske
Rapp hade en folklig framtoning som väl passade det
svenska folkförsvaret.

"mänsklig general", som han senare visade
mycket av under sin tioåriga tid på två av krigs-
maktens högsta poster. Det har också handlat
om hans tidiga militära karriär och det som
gjorde att han valde att fortsätta, att inte hoppa
av när det vid några avgörande tillfällen bör
ha känts motigt att gå vidare. Det har handlat
om både hans familj och hans yrke. Och det
har handlat om det konkreta maktspelet inför
utnämningarna t i l l  flygvapenchef respektive
överbefälhavare.

Berättelsen skulle emellertid vara ofullstän-
dig om man inte tog med vad han gjorde och
lyckades åstadkomma som överbefälhavare.
Gjorde han något som satte tydliga spår och
avtryck i försvaret, eller var han bara en förval-
tare av något som han fått en utnämning till?
Hans karriär slutade ju inte förrän vid inträdet
av 1970-talet.

En ÖB med större ansvar och befogenheter
Torsten Rapp kom således att bli den förste icke
armsgeneralen på posten som överbefälhavare
när han den 1 oktober 1961 efterträdde Nils
Swedlund. Detta var i sig en stor och för för-
svaret omvälvande händelse, särskilt som han
tillsattes under aktivt motstånd från Swedlund.

Rapp fick överta ett försvar som äntligen
blivit relativt starkt efter uppbyggnaden under
andra världskriget och efterkrigstiden. Det var
ett försvar som var kvalitativt och kvantita-
tivt på topp för att vara i ett så litet land som
Sverige. Han lyckades under sin mandatperiod
fullfölja arbetet med att bygga upp och i stort
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sett vidmakthålla den i förhållande till omvärl-
den starkaste försvarsorganisation som Sverige
haft i modern tid.'

Hans tid som överbefälhavare handlade näm-
ligen i hög grad om att försvara den organisation
som byggts upp av krigsmakten efter andra
världskriget, skapa utrymme för successiv mate-
riell modernisering, förhindra minskning av
organisationen och svetsa samman en kraftfull
ledning centralt — och regionalt. Arbetet hand-
lade under decenniet också till stor del om att
i praktiken få organisationen att arbeta på ett
samordnat och över försvarsgrenarna integrerat
sätt, att skapa den enhetliga ledning som hade
avsetts med inrättandet av ÖB-ämbetet inför
andra världskriget.'

Rapp spelade en viktig roll på flera sätt
for försvarets utveckling, både under 1960-
talet och därefter. Han blev en förebild för ett
modernt mänskligt ledarskap inom försvaret,
ett ledarskap som inte bara var baserat på for-
mell ställning, auktoritet och order utan också
på moderna principer för ledarskap. Principen
var att hellre motivera välutbildade människor
än att kräva oreflekterad disciplin.'

Det första viktiga han åstadkom var att orga-
nisera ett över försvarsgrenarna samlat operativt
krigsförberedelsearbete och att stärka ÖB:s roll i
den långsiktiga avvägningen och fredstida lång-
siktsplaneringen på ett påtagligt sätt. ÖB fick
en självklar och ledande roll i dessa viktiga verk-
samheter.

Han utnyttjade på ett mycket kraftfullt och
konsekvent sätt de befogenheter ÖB-institu-
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tionen !ck i samband med hans tillträde när 
det gällde att organisera ledningen centralt och 
högre regionalt och att integrera försvarsgrenar-
nas högre o"cerare i en gemensam operativ led-
ning och i ett gemensamt försvarsstabs arbete. 
Han deltog högst personligen i att planera kar-
riärgången för de o"cerare som skulle ha för-
svarsgrensövergripande roller i central och högre 
regional ledning och viktiga roller i försvarsgre-
narnas ledning.

Den samlade militärledningen, MIL, !ck 
en ny instruktion som gav försvarsgrensche-
ferna nya roller. De blev bland annat skyldiga 
att uttala sina åsikter ”med beaktande av för-
hållanden och behov inom krigsmakten i dess 
helhet”, det vill säga i egenskap av ställföreträ-
dande ÖB.9

En integrationsfråga under 1960-talet, som 
har en koppling till stabsorganisationen, var 
frågan om hur materielanska#ning och materiel-
förvaltning skulle organiseras. Efter omfattande 

utredningsarbete inrättades Försvarets materiel-
verk med förvaltningar för armé-, marin- och 
$ygmateriel samt vissa gemensamma enheter, 
bland annat för intendenturmateriel.10 Därmed 
avgjordes till slut den segslitna frågan om hur 
de fristående förvaltningarna inom armén och 
marinen direkt under regeringen skulle organi-
seras, liksom den sammanhållna stabs- och för-
valtningsorganisationen inom $ygvapnet. 

Rapp, som från början var emot denna sam-
ordningsmodell, blev snart en tillskyndare av 
densamma och ansåg sig ha stort stöd av bland 
annat ledningen för materielverket i väsentliga 
frågor.11 Det är uppenbart att centralisering av 
materielanska#ningsfunktionerna för försvars-
grenarna – från att ha bestått av försvarsgrensvis 
organiserade förvaltningar direkt under rege-
ringen eller som i $ygvapnets fall tillsammans 
med $ygstaben – bidrog till att stärka ÖB:s 
ställning som långsiktsplaneringsansvarig inom 
det militära försvaret.12 

tionen fick i  samband med hans tillträde när
det gällde att organisera ledningen centralt och
högre regionalt och att integrera försvarsgrenar-
nas högre officerare i en gemensam operativ led-
ning och i  ett gemensamt försvarsstabsarbete.
Han deltog högst personligen i att planera kar-
riärgången för de officerare som skulle ha för-
svarsgrensövergripande roller i central och högre
regional ledning och viktiga roller i försvarsgre-
narnas ledning.

Den samlade militärledningen, MIL, fick
en ny instruktion som gav försvarsgrensche-
ferna nya roller. De blev bland annat skyldiga
att uttala sina åsikter "med beaktande av för-
hållanden och behov inom krigsmakten i dess
helhet", det vill säga i egenskap av ställföreträ-
dande ÖB.9

En integrationsfråga under 1960-talet, som
har en koppling t i l l  stabsorganisationen, var
frågan om hur materielanskaffning och materiel-
förvaltning skulle organiseras. Efter omfattande

utredningsarbete inrättades Försvarets materiel-
verk med förvaltningar för arme-, marin- och
flygmateriel samt vissa gemensamma enheter,
bland annat för intendenturmateriel. 1° Därmed
avgjordes till slut den segslitna frågan om hur
de fristående förvaltningarna inom armen och
marinen direkt under regeringen skulle organi-
seras, liksom den sammanhållna stabs- och för-
valtningsorganisationen inom flygvapnet.

Rapp, som från början var emot denna sam-
ordningsmodell, blev snart en tillskyndare av
densamma och ansåg sig ha stort stöd av bland
annat ledningen för materielverket i väsentliga
frågor." Det är uppenbart att centralisering av
materielanskaffningsfunktionerna för försvars-
grenarna — från att ha bestått av försvarsgrensvis
organiserade förvaltningar direkt under rege-
ringen eller som i flygvapnets fall tillsammans
med flygstaben — bidrog till att stärka ÖB:s
ställning som lå' ngsiktsplaneringsansvarig inom
det militära försvaret.12
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Långsiktsplaneringen av utvecklingen av det 
militära försvaret hade vid 1960-talets ingång 
redan fått fasta former, former som skiljde sig 
från utvecklingen inom andra sektorer inom 
statsförvaltningen. Med jämna mellanrum fat-
tade man i riksdagen försvarsbeslut, med ett 
mer eller mindre långsiktigt perspektiv. Sådana 
beslut, som hade relevans för vad som hände 
inom krigsmakten på 1960-talet, hade sedan 
andra världskrigets början fattats 1942, 1948, 
1958, 1961, 1963 och 1968. De två sistnämnda 
besluten var sådana som fattades under Torsten 
Rapps ämbetstid. Han hann också vara med 
något i förberedelsearbetet inför 1972 års för-
svarsbeslut. År 1958, det vill säga innan Rapp 
tillträdde, hade fyrpartiöverenskommelserna 
mellan de fyra stora partierna inletts och givit 
stadga åt försvarsplaneringen.13

Försvarsbesluten grundades normalt på 
utredningsarbete drivet i form av en parlamen-
tariskt sammansatt o!entlig försvarsutredning 
eller motsvarande och med experter och sak-
kunniga bland annat ur den militära lednings-
organisationen. Regelmässigt genomförde ÖB 
i samarbete med försvarsgrenscheferna och 
berörda förvaltningar också ett förberedelse-
arbete för att ta fram underlag för de parlamen-
tariska utredningarnas arbete. 

Under 1960-talets senare del hade det inom 
försvarsdepartementet drivits ett utvecklings-
arbete för att förbättra planeringen inom total-
försvaret. Man skapade genom förslag från 
den så kallade programbudgetgruppen 1969 
ett ramverk och system för den planering som 

i fortsättningen skulle tillämpas i försvaret och 
som kom att få vittgående konsekvenser för 
försvarets styrning de därefter följande årtion-
dena.14 Den långsiktiga planeringen och avväg-
ningen skulle knytas hårdare till statsmakterna. 
Man lovade dock att denna centralisering skulle 
kompenseras med en decentralisering av beslut 
rörande genomförandeverksamheten och det 
korta perspektivet.

Rapp hade en avvaktande eller rent av negativ 
inställning till de nya planeringsteknikerna. Han 
såg att ÖB:s makt naggades i kanten. Han såg 
försvarsdepartementets tendenser att vilja dra åt 
sig mer makt. Han såg också "nansdepartemen-
tets strävan bakom centraliseringen. Han litade 
inte på regeringens ambitioner att genomförande-
verksamheten skulle decentraliseras. Han gick så 
långt att han varnade för systemet.15

Utvecklingen av planeringssystemet spelade 
en viktig roll för maktens omfördelning i lång-
siktiga planeringsfrågor mot slutet av 1960-
talet, men framför allt på hans efterträdares tid 
från och med 1970 och framåt. Torsten Rapp 
"ck alltså uppleva att han hade det sammanhål-
lande avvägningsansvaret när han tillträdde som 
överbefälhavare men att han relativt snabbt bör-
jade tappa in#ytande genom att planeringspro-
cesserna centraliserades i högre grad till depar-
tementen. Samtidigt decentraliserades makten 
i genomförandearbetet successivt från och med 
1970 och framåt, något som naturligtvis kom 
att påverka ÖB:s och försvarsgrenschefernas sätt 
att styra den underställda och underlydande 
organisationen.16

Överbefälhavare Torsten Rapp under en inspektion 
1970 på fält 20, Råda krigsflygbas. Till vänster chefen 
för Första flygeskadern (E 1), generalmajor Gösta 
Odqvist, och till höger om honom E 1:s stabschef 
överste Karl-Eric Fernander. Längst till höger står 

överste Kurt Hagerström, chef för spaningsflottiljen 
F 11, som också ingick i E 1. Frågan som sysselsätter 
herrarna är faktiskt var man skall ställa bilarna. Det  
är generalerna som bestämmer.

Överbefälhavare Torsten Rapp under en inspektion
1970 på fält 20, Råda krigsflygbas. Till vänster chefen
för Första flygeskadern (E I), generalmajor Gösta
Odqvist, och till höger om honom E 1:s stabschef
överste Karl-Eric Fernander. Längst till höger står
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militära försvaret hade vid 1960-talets ingång
redan fått fasta former, former som skiljde sig
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besluten var sådana som fattades under Torsten
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mellan de fyra stora partierna inletts och givit
stadga åt försvarsplaneringen.13
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eller motsvarande och med experter och sak-
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i samarbete med försvarsgrenscheferna och
berörda förvaltningar också ett förberedelse-
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Det !nns ett antal exempel på viktiga plane-
ringsfrågor utöver de ekonomiska som under 
1960-talet !ck en centraliserad behandling. 
Ett mycket tydligt sådant exempel var värn-
pliktsfrågorna i vid bemärkelse, där ÖB !ck 
stryka på foten och acceptera en långtgående 
styrning från försvarsdepartementet, något som 
vid några tillfällen störde Torsten Rapp mycket 
påtagligt. 

Rapp hade åsikter om centraliseringen. Han 
såg till exempel det ibland integrerade samar-
betet mellan försvarsdepartementets personal 
och försvarsstabens som en oroande faktor men 
förklarade det för sig själv som en allmän trend 
i samhället. Han tyckte sig se att detsamma 
hände på många håll i omvärlden och såg det 
som att detta inte var något unikt för Sverige. 
Han visade dock ibland en påtaglig irritation 
över ingripanden uppifrån, till exempel i de 
nämnda värnpliktsfrågorna, och såg detta som 
ökande ministerstyre.17

Man kan re"ektera över relationerna mellan 
berörda chefer i försvarsledningen under Rapps 
tid och försöka bedöma hur dessa relationer 
påverkade möjligheterna att utöva en stark 
ÖB-funktion. Det är då viktigt att ÖB och 
hans närmaste man, försvarsstabschefen, drar åt 
samma håll – samtidigt som det är viktigt att 
ÖB har försvarsgrenscheferna med sig, eller att 
de i varje fall inte direkt motarbetar honom, 
något som ju inte var ovanligt perioderna före 
Rapp. 

Under våren 1961 !ck Rapp möjlighet att 
tillsammans med berörda försvarsgrenschefer i 
förväg personligen planera chefsuppsättningen 
i försvarsstaben. Det viktigaste valet var då 
naturligtvis försvarsstabschefen, men även sek-
tionscheferna var viktiga inför framtiden. Han 
kunde senare, vid sin avgång, konstatera att 
merparten av dem som då satt i ledande posi-
tioner i försvarsgrenarna hade gjort sin karriär 
i erforderlig omfattning i den integrerade för-

svarsstaben. Försvarets ledning bestod nu av 
människor utbildade och tränade i ett mer inte-
grerat tänkande över försvarsgrensgränserna.18

Rapps styrka bestod i hög grad just i att få 
ledningspersonerna i krigsmakten att gå åt 
samma håll. Till och med försvarsstabschefen 
under större delen av hans tid som ÖB, seder-
mera arméchefen, Carl Eric Almgren – som 
Rapp ogillade – var helt lojal med Rapps ambi-
tioner i de stora frågorna.19 Det största mot-
ståndet i övrigt !ck han nog från sin egen för-
svarsgren, "ygvapnet, och "ygvapenchefen Lage 
#unberg.

När det gäller personfrågor och utnämnings-
politik samt kontakter mellan ledande personer 
utom och inom försvaret hade Rapp personli-
gen uppenbarligen stor betydelse för befästan-
det av den genomförda integrationen i försvars-
staben och för vidareutvecklingen av tankar och 
syn på behovet av integrerad ledning, till exem-
pel när det gäller integreringen över försvars-
grensgränserna på den regionala ledningsnivån, 
milonivån.

Det är viktigt för en ÖB att ha gehör hos 
försvarsministern och statsministern och kanske 
också hos några övriga ministrar, till exempel 
utrikes- och inrikesministrarna, för att han 
med kraft och auktoritet skall kunna leda den 
militära organisationen. Det är uppenbart att 
utnämningen av Rapp var en väl genomtänkt 
handling från regeringens sida, både när det 
gällde det okonventionella att välja en icke 
armégeneral och att välja honom trots avgående 
ÖB:s direkta motstånd. Man kan alltså utgå 
från att Rapp i utgångsläget hade ett starkt stöd 
för sitt uppdrag hos sina ”chefer” i regeringen. 
Detta stöd lyckades han behålla under hela sin 
mandatperiod.

Man kan som grund för detta stöd peka på 
samsynen mellan den politiska nivån – före-
trädd framför allt av försvarsminister Sven 
Andersson – och ÖB Torsten Rapp angående 
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behovet av fortsatt integrering över försvars-
grensgränserna. Denna samsyn måste ha varit 
av fundamental betydelse för ÖB:s förmåga att 
driva integreringsfrågorna. 

Efter karriären
Torsten Rapp hade i samband med sin avgång 
diskussioner med företrädare för regeringen om 
att eventuellt ta på sig nya uppgifter. Enligt hans 
egen uppgift hade han kunnat stanna ytterligare 
någon tid som ÖB om han hade velat detta – 
men han ville inte fortsätta att ha ett militärt 

jobb. Han kandiderade för att eventuellt efter-
träda norrmannen Ole Bull som FN:s man i 
Jerusalem, men både han och familjen var lät-
tade när han omsider inte kom ifråga för den 
befattningen. Han avgick med förordnande-
pension den 1 oktober 1970 men kvarstod i 
!ygvapnets reserv till och med 1980.

Han bestämde sig för att efter sin avgång inte 
delta i försvarsdebatten utan sysselsatte sig med 
annat, däribland akademiska studier i tyska, 
praktiska hobbyarbeten, jakt och segling.20

Torsten Rapp avled den 23 mars 1993.
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Stig Synnergren var överbefälhavare 1970–78. Han 
var en ÖB med pondus och en förespråkare av värn-
pliktssystemet. Under Synnergrens ÖB-tid avslutades 
Vietnam kriget och IB-affären avslöjades. Bilden är 
tagen 1967, det år Synnergren blev chef för försvars-
staben. 

Stig Synnergren var överbefälhavare 1970-78. Han
var en ÖB med pondus och en förespråkare av värn-
pliktssystemet. Under Synnergrens ÖB-tid avslutades
Vietnamkriget och IB-affären avslöjades. Bilden är
tagen 1967, det år Synnergren blev chef för försvars-
staben.
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Stig Synnergren var mer en handlingens man än 
en skrivandets. Så lyder ett av de omdömen jag 
fått i samband med författandet av detta opus. 
Uppdraget har varit att svara på tre frågor: 
Varför gick han så långt i karriären? Vilken 
betydelse hade han för försvarets utveckling? 
Vad för slags människa var han? 

Söker man i Libris på Synnergrens namn blir 
resultatet magert, noga räknat åtta titlar: artik-
lar eller förord. Ämnesvalet är ofta inriktat på 
Norrbotten och !ällvärlden, som även i andra 
sammanhang upptog hans intresse och enga-
gemang.1 Flera av dessa artiklar tillkom efter 
avgången från ÖB-posten. Till skillnad från 
sina företrädare och även efterträdare som över-
befälhavare, går det inte heller att genom dag-
boksanteckningar – utom några korta 1940 och 
1941 – följa hans uppfattning om sakproblem 
eller människor under den långa karriären i det 
militära försvaret.2 Det betyder nu inte att han 
var fri från uppfattningar, snarare tvärtom, men 
att man får söka i andra sammanhang.

De ministrar som ledde försvarsdepartemen-

tet under åren 1951–76 (det vill säga Torsten 
Nilsson, Sven Andersson och Eric Holmqvist) 
har inte lämnat mycket av dokumentation efter 
sig. Annorlunda förhåller det sig med Tage 
Erlander och Olof Palme, men deras arkiv ger 
inte mycket av värde i detta sammanhang.3 

Viktiga bidrag har därför varit de utredningar 
som haft i uppdrag att redovisa och bedöma 
svensk säkerhetspolitik liksom underrättelse-
verksamhet under denna tid,4 i ett par fall de 
utfrågningar som ägde rum med Synnergren,5 

protokoll från militärledningen, försvarsrådet 
och totalförsvarets chefsnämnd samt hand-
brevssamlingen och vissa tal. I samband med 
utredningen om Informationsbyrån, IB, "nns 
en intervju som ger hans personliga bild även av 
både generella och enskilda företeelser och hän-
delser inom försvarsmakten.6 Personliga upp-
gifter har jag huvudsakligen fått genom samtal 
med Stig Synnergrens hustru Margit och dot-
tern Elisabeth Synnergren. I några fall har mina 
anteckningar, som jag förde som statssekreterare 
i försvarsdepartementet 1974–76, kunnat kom-
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plettera. Rollen som statsekreterare kom främst 
att innebära att biträda med avvägningar för det 
militära försvarets del. 

Uppdraget för den här texten har gällt Stig 
 Synnergren under det kalla kriget. Redan en 
sådan tidsmässig avgränsning innebär pro-
blem, men huvuddelen av artikeln avser den 
tid då han var verksam som försvarsstabschef 
och, i första hand, överbefälhavare. På en punkt 
har jag dock gått utanför denna tid – nämligen 
den som rör den politiska geogra!n i Norr-
botten. Ovedersägligen påverkades Synnergren 
av denna under de formativa åren; där fanns en 
samsyn med de två försvarsministrarna Torsten 
Nilsson och Sven Andersson.7 

Den politiska geografin
Stig Synnergren var född i Boden 1915. Boden 
hade 6 369 innevånare år 1919 (stadsprivile-
gier detta år). Uppväxten i ett hem, präglat av 
socialdemokratiska värderingar, satte sin prägel, 
liksom omgivningen. 

”Faran för anfall från öster var min genera-
tions stora fråga ... För huvuddelen av oss var 
kommunismen det stora hotet.”8 Så skriver Stig 
Synnergren i en återblickande artikel 1990. En 
av grunderna till hans engagemang i underrät-
telseverksamhet låg i upplevelserna av kommu-
nismens starka ställning i Norrbotten och av 
ett hot från Sovjet. Det är lätt att glömma den 
bundenhet till denna makt som präglade det 
svenska kommunistpartiet under 1930-talet. 
Det manifesterade sig i försvaret för pakten 
mellan Sovjetunionen och Tyskland. Det natio-
nella parti som uppträdde i 1936 års val och var 
starkt höger- (och tysk-)orienterat hade likaså 
stor utbredning i Boden och Norrbotten.9 

Under mellankrigstiden samlade kommunis-
terna (i olika tappningar) ett betydande antal 
röster, som mest drygt 16 000 (1936). Det social - 
demokratiska partiets röstantal ökade för att 
1940 nå nästan 36 000, högerns skiftade med 

ett maximum 1928 om dryga 20 000. Dessa 
tre partier dominerade det norrbottniska parti-
landskapet. Valen 1942–46 innebar en renäs-
sans för kommunisterna, som trots tillbakagång 
vid riksdagsvalet 1948 då kunde mönstra cirka 
19 000 röster i länet.

I Boden rådde ett delvis annat mönster. 
Där dominerade regementena och järnvägen; 
staden hade få industrier, vilket kan förklara den 
annorlunda bild som röstfördelningen visade 
jämfört med till exempel malmfälten med stor 
andel kommunister. Mest markant var det höga 
deltagandet (70 procent vid valet 1926, 72 pro-
cent år 1930 och 78 procent år 1934). I Norr-
botten fanns även problem på högerkanten. 
I kartell med högern (”de moderata”) fanns en 
lista med beteckningen Garnisonen som sam-
lade ungefär lika många röster som den rena 
högerlistan (vid 1926 års val en o"cerslista som 
samlade #er röster än de frisinnade). På Garni-
sonens valsedel var o"cerare och undero"cerare 
uppsatta på valbara platser (vid ett par tillfällen 
även underbefäl). En kompakt borgerlighet med 
andra ord i befälskategorin.10 I Boden ställde 
även nazisterna upp vid de lokala valen 1934 
och 1938 och !ck ett hundratal röster, vilket 
räckte till ett mandat i stadsfullmäktige.11

Efter partisprängningen 1917 verkar det ha 
varit i Boden som många av de ”partitrogna” 
socialdemokraterna fanns. Den lokala organisa-
tionen var den näst största i länet, staden blev 
säte för den nya tidningen Norrländska Social-
demokraten och den ledande landstingspoli-
tikern Isak Anders Jakobsson kom från denna 
ort.12 Stig Synnergrens far tillhörde stadsfull-
mäktige i staden och hans mor var den första 
kvinnliga fullmäktigeledamoten för partiet.13

Uppväxten
Stig Synnergren var enda barnet. Fadern Gösta 
var lokförare (vid malmbanan) och modern 
Sara med dagens uttryck en driftig entreprenör. 
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mellan Sovjetunionen och Tyskland. Det natio-
nella parti som uppträdde i 1936 års val och var
starkt höger- (och tysk-)orienterat hade likaså
stor utbredning i Boden och Norrbotten.'

Under mellankrigstiden samlade kommunis-
terna (i olika tappningar) ett betydande antal
röster, som mest drygt 16 000 (1936). Det social-
demokratiska partiets röstantal ökade för att
1940 nå nästan 36 000, högerns skiftade med
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ett maximum 1928 om dryga 20 000. Dessa
tre partier dominerade det norrbottniska parti-
landskapet. Valen 1942-46 innebar en renäs-
sans för kommunisterna, som trots tillbakagång
vid riksdagsvalet 1948 då kunde mönstra cirka
19 000 röster i länet.

I Boden rådde ett delvis annat mönster.
Där dominerade regementena och järnvägen;
staden hade få industrier, vilket kan förklara den
annorlunda bild som röstfördelningen visade
jämfört med till exempel malmfälten med stor
andel kommunister. Mest markant var det höga
deltagandet (70 procent vid valet 1926, 72 pro-
cent år 1930 och 78 procent år 1934). I Norr-
botten fanns även problem på högerkanten.
I kartell med högern ("de moderata") fanns en
lista med beteckningen Garnisonen som sam-
lade ungefär lika många röster som den rena
högerlistan (vid 1926 års val en officerslista som
samlade fler röster än de frisinnade). På Garni-
sonens valsedel var officerare och underofficerare
uppsatta på valbara platser (vid ett par tillfällen
även underbefäl). En kompakt borgerlighet med
andra ord i  befälskategorin.1° I  Boden ställde
även nazisterna upp vid de lokala valen 1934
och 1938 och fick ett hundratal röster, vilket
räckte till ett mandat i stadsfullmäktige."

Efter partisprängningen 1917 verkar det ha
varit i Boden som många av de "partitrogna"
socialdemokraterna fanns. Den lokala organisa-
tionen var den näst största i länet, staden blev
säte för den nya tidningen Norrländska Social-
demokraten och den ledande landstingspoli-
tikern Isak Anders Jakobsson kom från denna
ort». Stig Synnergrens far tillhörde stadsfull-
mäktige i staden och hans mor var den första
kvinnliga fullmäktigeledamoten för partiet.13

Uppväxten
Stig Synnergren var enda barnet. Fadern Gösta
var lokförare (vid malmbanan) och modern
Sara med dagens uttryck en driftig entreprenör.
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Anställningen vid Statens Järnvägar gav både en 
god utkomst och en trygghet som gjorde det 
möjligt att låta sonen studera, något som vid 
denna tid var få från arbetar- och lägre tjänste-
mannahem förunnat. Fadern Gösta hade själv 
genomgått gymnasium, och beslutet att låta 
sonen studera var mot den bakgrunden inte 
så förvånande, särskilt som familjens ekonomi 
var tämligen god. Boden hade ännu inget gym-
nasium, så efter folkskola och realskola var det 
nödvändigt att vända sig till det högre allmänna 
läroverket i det närbelägna Luleå. Som ett  viktigt 
avgörande för Stig Synnergrens del har han 
beteck nat besöket i Berlin 1936, då han var en av 
de svenska deltagarna i en gymnastiktrupp; mötet 
med nazismen var, som ett brev hem till fadern 
utvisade, ett skäl till beslutet att välja o!cers-
banan.14 Men diktaturernas anhängare, av olika 
kulörer, hade han mött redan på hemmaplan.

Rekryteringen till o!cersyrket var vid den 
här tiden synnerligen socialt ojämlikt; merpar-
ten av de blivande o!cerarna kom från social-
grupp 1, något som höll i sig länge.  Synnergren 
gjorde mycket bra ifrån sig vid o!cersutbil-
dningen och återvände som fänrik till I 19 
(Norrbottens regemente) i födelsestaden 1939. 
Norden kom snart därefter att beröras av det 
andra världskriget och som underrättelseo!cer 
följde han striderna i Narviksområdet mellan 
tyska och allierade styrkor. I hans dagbok från 
denna tid, som huvudsakligen består av inklist-
rade maskinskrivna rapporter över egna upp-
levda eller noterade händelser, "nns ett par 
notiser som visar på en kritisk inställning till 
den svenska politiken: han talar om den ”sym-
boliska svenska neutraliteten”. I en promemo-
ria från augusti 1941 sammanfattade han läget 
i Nordnorge: redan hade försörjningsläget för 
norrmännen försämrats och bitterheten mot 
Sverige var stor, eftersom man sände tillbaka 
desertörer vilka genast avrättades.15 Under resten 
av kriget blev det fortsatt arbete i de lapp  - 

ländska markerna, i den skidlöparbataljon 
(I 19K) som senare övergick till att bli Arméns 
jägarskola. I april 1940 "nns han upptagen 
under regementsstaben, sektion I, som under-
rättelseo!cer, åren 1943–44 som kompanichef 
vid skidlöparbataljonen.16 För svensk del var 
det viktigt att få information om den militära 
utvecklingen i gränstrakterna mot det av Nazi-
tyskland besatta Norge. För Synnergren, med 
sina detaljkunskaper om landskapet, passade det 
arbetet perfekt.

År 1941 ingick Stig Synnergren äktenskap 
med den jämnåriga Margit Lindgren, från 
Kiruna. De "ck tre döttrar och kom att från 
1948 bo i Tullinge i Botkyrka kommun. Under 
några år dessförinnan hade den unga familjen 
prövat på att från Boden #ytta till Hammarby-
höjden i Stockholm för att sedan återvända 
under en kort period till Boden.

Vägen till ÖB-posten
Letar man efter uppgifter i Vem är det om Stig 
Synnergren "nner man inte mycket. Att det 
gick tämligen fort fram blir man emellertid 
varse genom Svenska försvarsväsendets rullas 
olika årgångar. Den 1 oktober 1944 började 
den långa raden av utnämningar och place-
ringar: kadetto!cer och lärare vid Krigsskolan. 
Detta säger ”rullan”: 1 april 1947 kapten vid 
I 19, gick ut Krigshögskolan 1948, 1 april 1949 
aspirant vid generalstabskåren, 1 oktober 1950 
lärare i krigskonst med mera vid Artilleri- och 
ingenjörshögskolan, 1 oktober 1951 armésta-
bens sektion II, taktikavdelningen, 1 oktober 
1953 lärare i taktik och stabstjänst vid Krigs-
högskolan, enligt ”rullan” 1956 kapten vid I 15 
i Borås, 1 april 1957 åter vid Krigshögskolan 
med samma uppgifter som 1953, 1 oktober 
1958 major, chef för taktikavdelningen vid 
arméstaben, 1959 ledamot av Krigsvetenskaps-
akademien, 1 augusti 1962 överste och chef 
för I 21 i Sollefteå och så en kort tid överste vid 
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Svea livgarde, 1 oktober 1963 arméstabschef 
och chef för generalstabskåren, generalmajor 
i Generalitetet, ordförande i styrelsen för För-
svarets läroverk, 1965 ordförande i Svenska 
pistolskytteförbundet, 1 april 1966 chef för 
Milo Bergslagen, 1 april 1967 försvarsstabschef, 
1 juli 1968 ledamot av styrelsen för Försvarets 
materielverk samt 1 oktober 1970 överbefäl-
havare, ledamot av försvarsrådet och ordförande 
i totalförsvarets chefsnämnd.17

Synnergren har själv uppgivit att han till en 
början tvekade att bli aspirant i generalstabskå-
ren men ändrade uppfattning och påbörjade 
stabskarriären.18

Många yrkeso!cerare har tjänat sina sporrar 
genom uppdrag i det statliga utredningsväsen-
det, men Synnergren får sägas tillhöra undan-
tagen.19 Jag har funnit endast två, den första att 
vara expert till riksdagsmannen Per Svensson i 
Stenkyrka (bondeförbundet) i dennes uppdrag 

att utreda räddningstjänsten i "ällen. Betän-
kandet var klart efter elva månader, i november 
1958. Det andra uppdraget var betydligt vidare 
och viktigare: värnpliktsutbildningen. Ensam 
utredare var riksdagsman Bengt Gustavs - 
son (s). Han hade ett omfattande uppdrag; för 
 Synnergren gav det insyn och påverkansmöj-
ligheter inte bara i den egna försvarsgrenens 
utbildning utan även i de båda andras. Betän-
kandet var enhälligt.20 Eftersom utredning-
ens arbete drog ut på tiden – tillsatt 1960 och 
betänkande 1965 (655 sidor!) – #ck deltagarna 
goda möjligheter att både bekanta sig med sak-
frågorna och med utredaren, som kom att bli 
en av de mest in$ytelserika riksdagsledamöterna 
inom sitt parti.

I Tage Erlanders dagböcker (till och med 
1967) #nns inte Stig Synnergren omnämnd. 
Det är dock sannolikt att regeringen inför 
utnämningen av ny ÖB efter Torsten Rapp var 

Svea livgarde, 1 oktober 1963 armåtabschef
och chef för generalstabskåren, generalmajor
i Generalitetet, ordförande i styrelsen för För-
svarets läroverk, 1965 ordförande i  Svenska
pistolskytteförbundet, 1 april 1966 chef för
Milo Bergslagen, 1 april 1967 försvarsstabschef,
1 juli 1968 ledamot av styrelsen för Försvarets
materielverk samt 1 oktober 1970 överbefäl-
havare, ledamot av försvarsrådet och ordförande
i totalförsvarets chefsnämnd.17

Synnergren har själv uppgivit att han till en
början tvekade att bli aspirant i generalstabskå-
ren men ändrade uppfattning och påbörjade
stabskarriären."

Många yrkesofficerare har tjänat sina sporrar
genom uppdrag i det statliga utredningsväsen-
det, men Synnergren far sägas tillhöra undan-
tagen." Jag har funnit endast två, den första att
vara expert till riksdagsmannen Per Svensson i
Stenkyrka (bondeförbundet) i  dennes uppdrag

92 I Överbefälhavarna

att utreda räddningstjänsten i  fjällen. Betän-
kandet var klart efter elva månader, i november
1958. Det andra uppdraget var betydligt vidare
och viktigare: värnpliktsutbildningen. Ensam
utredare var  riksdagsman Bengt Gustavs-
son (s). Han hade ett omfattande uppdrag; för
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utnämningen av ny ÖB efter Torsten Rapp var
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väl medveten om både hans kompetens och 
politiska åskådning. Carl Eric Almgren, som 
kanske var ett alternativ, var kritisk och talade 
om partitaktisk tillhörighet. Rapp uppskattade 
Synnergrens arbete som försvarsstabschef men 
mindre att denne hade en ”ringaktande inställ-
ning” till honom själv.21 Om det i praktiken var 
ett val mellan Synnergren och någon annan 
kandidat, har jag i varje fall inte funnit någon 
dokumentation om detta.22 De regeringsleda-
möter som deltagit i försvarsrådet hade mött 
både Synnergren och Almgren och de kom 
kanske ihåg den kraftiga kritik som den senare 
1967 hade riktat mot de materielförskjutningar 
som regeringen vidtagit.23 

Den 1 oktober 1970 tillträdde Stig  Synnergren 
posten som överbefälhavare, ett förordnande på 
sex år som efter diskussioner i departementet 
under hösten 1975 kom att förlängas i ytterli-
gare två år.

Regeringen och överbefälhavaren
Det ligger i sakens natur att kontakterna mellan 
regeringen och överbefälhavaren och dennes 
närmaste medarbetare är nära och omfattande. 
Försvarsminister Torsten Nilsson trä!ade mili-
tärledningen varje vecka/var "ortonde dag och 
även Sven Andersson höll nära kontakt, om 
än inte med samma regelbundenhet. Mitt eget 
intryck var att Eric Holmqvist och Synnergren 
möttes ofta i olika sakärenden; för egen del kan 
jag notera ett antal tillfällen, ibland tillsammans 
med försvarsministern, ibland på tu man hand. 
En bredare krets, innefattande även företrädare 

för de övriga riksdagspartierna, kunde mötas 
vid de överläggningar mellan partiledarna som 
fanns under Erlanders och Palmes tid; där 
kunde även ÖB eller hans närmaste medarbe-
tare uppträda vid behov.24

Institutionen med ÖB hade tillkommit inte 
långt före det andra världskriget. Den som inne-
hade posten var också den myndighetschef med 
vilken regeringen hade de mest frekventa kon-
takterna. Att så var fallet under krigsåren var 
självklart; Per Albin Hanssons dagböcker vittnar 
om de många möten i vilka den förste ÖB, Olof 
#örnell, deltog, men också om att det knappast 
rådde någon god samarbetsstämning mellan de 
båda herrarna.25 Men inte heller Gösta Bagge, 
högerns ledare och ecklesiastikminister i sam-
lingsregeringen, uppskattade  #örnell.26 De tre 
som kom efter denne, nämligen Helge Jung, 
Nils Swedlund och Torsten Rapp, kan man följa 
i Erlanders dagböcker. Det skall genast sägas att 
de kommentarer Erlander gjorde, även om nära 
medarbetare i regeringskretsen, många gånger 
var påtagligt negativa. Men likväl är det svårt 
att $nna uppskattande ord från statsministerns 
sida om generalerna. ”Generalerna och militä-
ren börjar bli allt besvärligare med sina strunt-
viktiga uttalanden som av somliga uppfattas 
som uttryck för en reell på kunskaper grundad 
visdom”, skrev han i november 1949.27 Och 
när Helge Jungs avgång närmade sig bestämde 
regeringen att denne inte skulle få något extra 
tack i konseljen.28 Kaj Björk har i sin biogra$ 
om Allan Vougt vittnat om motsättningarna i 
förhållande till Jung.29 Swedlunds argumen-

ÖB-inspektion av fält 20, Råda krigsflygbas i 
Väster götland, år 1970. Tillträdande ÖB, general 
Stig Synner gren, chefen för E 1 generalmajor Gösta 
Odqvist och chefen för F 7 överste Bengt Lehan-
der. Synnergren bär uniform m/59, Odqvist kappa 

m/57 med flygvapnets blå uniform med vit skjorta, 
Lehander grönställ med skinnrock t/50 och livrem 
med pistol i flygvapnets påbörjade anpassning till 
fältmässiga förhållanden. 
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tation för svenskt atomvapen ogillades natur-
ligtvis av Erlander, särskilt som den kom mitt 
under de djupgående motsättningar som fanns 
inom Erlanders eget parti.30 Till dem som sak-
mässigt låg nära ÖB i denna fråga hörde för-
svarsministern Sven Andersson.31 Bytet till paret 
Torsten Rapp/Carl Eric Almgren ledde i varje 
fall till konstaterandet från Erlanders sida att 
man fått ”en mera intelligent försvarsledning” 
än den föregående med Nils Swedlund/Curt 
Göransson.32

Under Torsten Rapps tid som ÖB genomför-
des en rad beslut som förändrade villkoren för 
den högsta militärledningen.33 En del av dem 
gjorde honom tillfredsställd, andra missnöjd. 
Att en militärledning tillkom, i vilken även de 
tre försvarsgrenarnas chefer ingick med uppgift 
att se till det helas bästa, var ett steg för att stärka 
ÖB-funktionen. Tillkomsten av regionala mili-
tärbefälhavare med uppgift att samordna alla 
förbanden inom sitt geogra!ska område stärkte 

i varje fall de nya befattningarnas innehavare; 
genom att de inte ingick i militärledningen får 
man inte något bra grepp om deras samspel 
med överbefälhavaren. Inrättandet av Försvarets 
materielverk och Försvarets rationaliseringsin-
stitut hade Rapp motarbetat och han !ck notera 
att regeringen byggde ut samordningsfunktio-
ner genom försvarsrådet med statsministern 
som ordförande, totalförsvarets chefsnämnd och 
en samordnings avdelning inom försvarsdeparte-
mentet.34

Under 1970-talets början stärktes rege-
ringens makt än mer över försvaret. Enligt 
den säkerhetspolitiska utredningen var det ett 
bestämt önskemål från Olof Palmes sida. Detta 
var tydligt efter de försvarspolitiska besluten 
1968 och 1972; då hade också riksdagsbesluten 
trä"ats utan uppgörelser med de borgerliga par- 
tierna. Utredningen refererar till motsättning-
arna efter det brev som dåvarande statssekrete-
raren Anders #unborg skrev till försvarsstabs-

tation för svenskt atomvapen ogillades natur-
ligtvis av Erlander, särskilt som den kom mitt
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Torsten Rapp/Carl Eric Almgren ledde i varje
fall till konstaterandet från Erlanders sida att
man fått "en mera intelligent försvarsledning"
än den föregående med Nils Swedlund/Curt
Göransson."

Under Torsten Rapps tid som ÖB genomför-
des en rad beslut som förändrade villkoren för
den högsta militärledningen." En del av dem
gjorde honom tillfredsställd, andra missnöjd.
Att en militärledning tillkom, i vilken även de
tre försvarsgrenarnas chefer ingick med uppgift
att se till det helas bästa, var ett steg för att stärka
ÖB-funktionen. Tillkomsten av regionala mili-
tärbefälhavare med uppgift att samordna alla
förbanden inom sitt geografiska område stärkte
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raren Anders Thunborg skrev till försvarsstabs-
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chefen om arbetet med perspektivplaneringen 
även genom miljöstudier.35 Kraftigare reaktio-
ner kom efter försvarsbeslutet 1972. Synner-
gren ställde frågan hur man skulle angripa den 
situation man hamnat i: genom hjälp utifrån? 
”Samtliga försvarsgrenschefer uttryckte tvivel 
om alliansfrihetspolitikens hållbarhet”, skriver 
säkerhetspolitiska utredningen, som konklude-
rar att det uppstått en tydlig förtroendeklyfta 
mellan regeringen och militären.36 Synnergrens 
kritiska inställning framgår inte minst av ett 
anförande inför Folk och Försvar i april 1972.

Den ökade styrningen markerades genom 
ett nytt planerings- och ekonomisystem från 
budgetåret 1972/73 och inrättandet 1972 av 
ett sekretariat, inom försvarsdepartementet, för 
säkerhet och långsiktig planering.

Det var således i en delvis förändrad verklig-
het som Synnergren hade att fungera. Penga-
bekymren !ck han dela med andra verks-
chefer. Värderingsmässigt – om försvarsmaktens 
utformning – var dock skillnaderna mellan 
landets regering och överbefälhavare små: de 
stod alla för ett militärt försvar som byggde 
på ett folkförsvar i form av allmän värnplikt. 
Att gemensamheten även avsåg de grund-
läggande värderingarna underlättade sannolikt 
kontakterna och samarbetet, även om rollerna 
var olika. Vid utfrågningen i Neutralitetspoli-
tiska kommissionen framhöll Synnergren att 
han hade en privilegierad ställning, med rätten 
att gå till vilket statsråd som helst och att han 
endast vid ett tillfälle skulle ha fått direktiv från 
 regeringen.37 

Men som verkschef medverkade han vid 
konferenser och möten för både regering och 
opposition.38

Valet 1976 ledde till en borgerlig majoritet. 
I de förhandlingar som därefter ägde rum tycks 
inte försvarsfrågorna ha spelat någon större 
roll. Moderaterna önskade sig posten som för-
svarsminister och !ck den. Den nye försvars-
ministern Eric Krönmark hade dock hellre stått 
utanför; han hade inte heller ägnat sig åt områ-
det tidigare. Av Kai Hammerichs bok framgår 
att i den slutliga regeringsförklaringen stämde 
inriktningen om säkerhetspolitiken med gäl-
lande inriktning: ”Sveriges alliansfria politik – 
syftande till neutralitet i krig – ligger fast. Den 
tryggas genom ett starkt försvar för hela landet.” 
För moderaterna betydde det ”stopp för social-
demokratisk nedrustningspolitik” och ”full 
priskompensation”.39 

De ord som valdes antyder en oföränd-
rad säkerhetspolitik, de vaga ordalagen om 
ett starkt försvar inbjöd till skilda tolkningar. 
Av de två böcker som återger förhandlingarna 
 (Hammerichs Kompromissernas koalition och 
Hans Bergströms Rivstart) framgår inte om 
Synnergren på något sätt till exempel skulle ha 
hörts inför eller under regeringsförhandling-
arna. Eftersom partierna inte förhandlat i förväg 
i sakfrågorna och det militära försvaret inte blev 
någon viktig fråga i regeringsförhandlingarna 
öppnades dörren, i kombination med en svag 
!nansminister, för den ansvarige  ministern i 
utformningen av den konkreta politiken. När-
mast låg behandlingen av slutbetänkande från 

Ungdomsuppror och vänstervindar präglade hela 
västvärlden under 1970-talet. Vid Folk och Försvars 
konferens i april 1972 var överbefälhavare besviken. 
Han ansåg att regeringens ambitionsnivå för att föra 
samman folk och försvar var alltför låg. Det gällde att 

vinna folket för folkförsvaret med nya, mer moderna 
metoder både i utbildning och i försvarsmaktens 
upplysning, propaganda och PR. Det blåste nya 
vindar och försvarsmakten måste hänga med.
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priskompensation"."

De ord som valdes antyder en oföränd-
rad säkerhetspolitik, de vaga ordalagen om
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Av de två böcker som återger förhandlingarna
(Hammerichs Kompromissernas koalition och
Hans Bergströms Rivstart) framgår inte om
Synnergren på något sätt till exempel skulle ha
hörts inför eller under regeringsförhandling-
arna. Eftersom partierna inte förhandlat i förväg
i sakfrågorna och det militära försvaret inte blev
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1974 års försvarsutredning; majoritetsförhål-
landet i kommittén ändrades för att trygga att 
betänkandets innehåll stod i samklang med en 
ny politik. 

Försvarets ekonomi 
Sverige kom under de första decennierna efter 
världskriget att tillhöra de europeiska länder 
som fortsatt hade en stark krigsmakt. Det ansågs 
nödvändigt att, med hänsyn till det utrikespoli-
tiska läget i Europa, vidmakthålla försvaret och 
det kunde ske i enighet mellan socialdemokra-
terna och de borgerliga partierna. Särskilt viktig 
var den uppgörelse som trä!ades inför försvars-
beslutet 1958, varigenom det militära försvaret 
garanterades både tillskott för faktiska löne- 
och prisökningar samt ett tekniktillskott på 
2,5  procent per år. Tio år senare hade läget blivit 
ett annat. Enigheten bestod om säkerhetspoliti-
ken, men de borgerliga ledamöterna deltog inte 
till slutet i 1965 års försvarsutredning. För de 
närmaste åren blev det i stort sett prolongering; 
den reala ökningen var det slut med.41

Ett nytt försvarsbeslut förestod 1972 och 
inför detta kan man våga påstå att Synner gren 
satsade på att försöka uppnå en samsyn mellan 
den socialdemokratiska regeringen och vad som 
då kallades mittenpartierna, det vill säga centern 
och folkpartiet. Inför de sistnämnda partiernas 
riksdagsgrupper utlade han sin argumentation 
i november 1971, men tvingades konstatera att 
resultatet inte blev det väntade. Vid Folk och 
Försvars konferens i april 1972 var det en syn-
nerligen besviken överbefälhavare som ansåg att 
ambitionsnivån från regeringens sida var alltför 
låg. Han preciserade sin kritik på följande sätt: 
den antydda krigs organisationen rymdes inte 
inom de givna ekonomiska ramarna; det var 
oförsvarligt att låta repetitionsutbildningen få 
så ringa omfattning; det var olämpligt att låta 
materiel gå ur organisationen innan den hade 
fallit för åldersstrecket; den avspänningstanke 

som givit stadga åt invasionsförvaret borde, 
kunde och skulle inte överges; uttalanden om 
försvarets uppgifter saknades och där de antyd-
des var de alltför vagt uttalade och kunde inte 
ligga till grund för försvarets inriktning. Sam-
manfattningsvis: det militära försvarets e!ekt 
skulle successivt gå ned med 50 procent, vilket 
förändrade stabiliteten, trovärdigheten i säker-
hetspolitiken och den freds bevarande e!ekten 
minskade.42

Valet 1973 försvagade socialdemokraterna, 
den så kallade lotteririksdagen kom, men i 
försvarsutskottet förblev läget att regeringens 
förslag gick igenom, antingen i total enighet 
eller i den avgörande voteringen med nedlagda 
röster från något av de borgerliga partierna. 
Moderaterna höll sig vid en högre ramnivå än 
regeringen, centern och folkpartiet likaså vid 
en något högre. Högre anslag medgav en något 
starkare krigsorganisation; i säkerhetspolitiken 
bestod dock enigheten liksom om ett fortsatt 
värnpliktsförsvar.43

Om Synnergrens kritik hade varit mycket 
hård mot regeringen 1972, riktades den sna-
rast inåt den egna organisationen inför militär-
befälhavarna i september 1974: i sitt manus strök 
han de direkta hänvisningarna till de enskilda 
som uttalat sig i debatten (Nils Sköld, Anders 
Björck, Hans Lindblad). Mittenpartierna hade 
inte hållit fast vid de krav de hävdade före 1972 
års försvarsbeslut, starka grupper ville dessutom 
sänka försvarskostnaderna.  Synnergren menade 
vidare att marin- och "ygvapenchefernas avvi-
kande meningar i perspektiv planeringen och 
försvarsgrens chefernas i program  planen gjorde 
det nödvändigt att fastlägga den egna synen 
på den operativa inriktning som skulle fast-
ställas att gälla framöver. Han talade också om 
 djupförsvar och ”den mobiliserade uppmarsche-
rande krigs maktens förmåga” – ett inte alldeles 
klart begrepp får det sägas – som krigsförmågan 
skulle vara inriktad på.44 
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landet i kommittén ändrades för att trygga att
betänkandets innehåll stod i samklang med en
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Försvars konferens i april 1972 var det en syn-
nerligen besviken överbefälhavare som ansåg att
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den antydda krigsorganisationen rymdes inte
inom de givna ekonomiska ramarna; det var
oförsvarligt att låta repetitionsutbildningen få
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som givit stadga åt invasionsförvaret borde,
kunde och skulle inte överges; uttalanden om
försvarets uppgifter saknades och där de antyd-
des var de alltför vagt uttalade och kunde inte
ligga till grund för försvarets inriktning. Sam-
manfattningsvis: det militära försvarets effekt
skulle successivt gå ned med 50 procent, vilket
förändrade stabiliteten, trovärdigheten i säker-
hetspolitiken och den fredsbevarande effekten
minskade.42

Valet 1973 försvagade socialdemokraterna,
den så kallade lotteririksdagen kom, men i
försvarsutskottet förblev läget att regeringens
förslag gick igenom, antingen i  total enighet
eller i den avgörande voteringen med nedlagda
röster från något av de borgerliga partierna.
Moderaterna höll sig vid en högre ramnivå än
regeringen, centern och folkpartiet likaså vid
en något högre. Högre anslag medgav en något
starkare krigsorganisation; i  säkerhetspolitiken
bestod dock enigheten liksom om ett fortsatt
värnpliktsförsvar.43

Om Synnergrens kritik hade varit mycket
hård mot regeringen 1972, riktades den sna-
rast inåt den egna organisationen inför militär-
befälhavarna i september 1974: i sitt manus strök
han de direkta hänvisningarna till de enskilda
som uttalat sig i debatten (Nils Sköld, Anders
Björck, Hans Lindblad). Mittenpartierna hade
inte hållit fast vid de krav de hävdade före 1972
års försvarsbeslut, starka grupper ville dessutom
sänka försvarskostnaderna. Synnergren menade
vidare att marin- och flygvapenchefernas avvi-
kande meningar i  perspektivplaneringen och
försvarsgrenschefernas i  programplanen gjorde
det nödvändigt att fastlägga den egna synen
på den operativa inriktning som skulle fast-
ställas att gälla framöver. Han talade också om
djupförsvar och "den mobiliserade uppmarsche-
rande krigsmaktens förmåga" — ett inte alldeles
klart begrepp får det sägas — som krigsförmågan
skulle vara inriktad på.44
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I ett anförande i försvarsdepartementet någon 
månad senare lät det dock i vissa avseenden 
något annorlunda: stadga hade uppnåtts, man 
visste vart inriktningen skulle föra under 1970-
talet, men Synnergren stack inte under stol 
med de frågetecken han såg: ramarna var över-
intecknade, de behövliga så kallade priskilarna 
ett annat problem.45 Och vid en socialdemo-
kratisk försvarspolitisk konferens på Bommers-
vik i december 1974 sade Synnergren att 1972 
års beslut innebar en minskning av resurserna 
med en miljard kronor per år och att den högsta 
nivå som skulle utredas borde ligga i fast pen-
ningvärde i fem år: ett långsiktigt försvarsbeslut 
var det han fortfarande satsade på.46 

1977 kom ett nytt beslut med en utökad 
försvarsram. Men för Synnergren gällde det att 
övervintra, skriver Olof Santesson i en längre 
genomgång: det innebar nya nedskärningar.47

 Stig Synnergrens anföranden blev alltmer av 
punktvis angivna, korta noteringar; ju längre 
tiden gick, desto bättre kände han sitt verk-
samhetsområde och kunde därför avstå från 
de förberedda tal som säger mer i enskildheter 
vad han tyckte om utvecklingen inom detta. 
Med hänsyn till att de följande åren kom att 
innehålla både devalveringar och temporära 
anslagsminskningar är det svårt att ange i vilken 
utsträckning åren 1976–82 skilde sig från de 
föregående i anslagssummor.

En förändring 1968 var slopandet av det 
påslag om 2,5 procent för den tekniska utveck-
lingen som försvaret dittills hade fått. Utgif-
terna skulle nu i stället regleras med nettopris-
index, NPI, vilket blev en återkommande fråga 
i diskussionen mellan överbefälhavaren och 
regeringen. I varje budgetförslag yrkade ÖB på 
en återgång eller en konstruktion som tog större 
hänsyn till den faktiska pris- och löneutveck-
lingen i försvarsmakten. Från den borgerliga 
oppositionen !ck man delvis understöd i detta 
krav, särskilt från moderaterna, medan centern 

och folkpartiet ibland krävde höjningar, ibland 
röstade för behållande av NPI. Det torde ha 
varit med besvikelse, men kanske inte med för-
våning, man från ÖB:s sida noterade att någon 
ändring inte gjordes vid försvarsbeslutet 1977.48 
Systemet med nettoprisindex hade i varje fall 
den fördelen att den uppmuntrade försvars-
maktens förhandlare i materielfrågor till åter-
hållsamhet.

Avvikande mening om ekonomi 
och inriktning 
Under Synnergrens tid bevarades systemet med 
fyra skilda myndigheter i ledningen: överbefäl-
havaren och de tre försvarsgrenarna. Redan 
under Rapps tid hade, som nämnts, en ändring 
gjorts i instruktionen för organet militärled-
ningen för att skapa ett större mått av samsyn 
på de gemensamma försvarsuppgifterna.49 

Under Synnergrens tid som överbefäl havare 
samlades militärledningen50 mellan 15 och 18 
gånger per år, till möten som oftast tog hela 
dagen i anspråk. Militärledningen uppträdde, 
från  september 1972, i två olika former: ”liten” 
med deltagande från försvarsstaben, försvars-
grenarna, materielverket och forskningsanstal-
ten respektive ”stor” med möten i vilka även 
generaldirektörerna från de övriga myndig-
heterna inom försvarsmakten deltog. Proto-
kollen från mötena är tämligen kortfattade 
och ger alltså ingen klarhet om innehållet i de 
enskilda punkterna som benämndes antingen 
”orientering” eller ”överläggning”. Vissa ären-
den återkom, som orientering om underrät-
telseläget och frågor rörande de av regeringen 
påbjudna ärendena om anslagen samt program- 
och perspektivplaner. Under dagordnings  pun k- 
  ten ”övrigt” kunde deltagarna aktualisera frå- 
gor som de ansåg viktiga att särskilt dryfta; dit 
hörde till exempel många gånger värnpliktsfrå-
gor liksom läget på den politiska fronten: pro-
positioner, utredningar och liknande. Vad som 
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intecknade, de behövliga så kallade priskilarna
ett annat problem.45 Och vid en socialdemo-
kratisk försvarspolitisk konferens på Bommers-
vik i december 1974 sade Synnergren att 1972
års beslut innebar en minskning av resurserna
med en miljard kronor per år och att den högsta
nivå som skulle utredas borde ligga i fast pen-
ningvärde i fem år: ett långsiktigt försvarsbeslut
var det han fortfarande satsade på.46

1977 kom ett nytt beslut med en utökad
försvarsram. Men för Synnergren gällde det att
övervintra, skriver Olof Santesson i  en längre
genomgång: det innebar nya nedskärningar.47

Stig Synnergrens anföranden blev alltmer av
punktvis angivna, korta noteringar; ju längre
tiden gick, desto bättre kände han sitt verk-
samhetsområde och kunde därför avstå från
de förberedda tal som säger mer i enskildheter
vad han tyckte om utvecklingen inom detta.
Med hänsyn till att de följande åren kom att
innehålla både devalveringar och temporära
anslagsminskningar är det svårt att ange i vilken
utsträckning åren 1976-82 skilde sig från de
föregående i anslagssummor.

En förändring 1968 var slopandet av det
påslag om 2,5 procent för den tekniska utveck-
lingen som försvaret dittills hade fått. Utgif-
terna skulle nu i stället regleras med nettopris-
index, NPI, vilket blev en återkommande fråga
i diskussionen mellan överbefälhavaren och
regeringen. I varje budgetförslag yrkade ÖB på
en återgång eller en konstruktion som tog större
hänsyn till den faktiska pris- och löneutveck-
lingen i  försvarsmakten. Från den borgerliga
oppositionen fick man delvis understöd i detta
krav, särskilt från moderaterna, medan centern

och folkpartiet ibland krävde höjningar, ibland
röstade för behållande av NPI. Det torde ha
varit med besvikelse, men kanske inte med för-
våning, man från ÖB:s sida noterade att någon
ändring inte gjordes vid försvarsbeslutet 1977.48
Systemet med nettoprisindex hade i  varje fall
den fördelen att den uppmuntrade försvars-
maktens förhandlare i  materielfrågor till åter-
hållsamhet.

Avvikande mening om ekonomi
och inriktning
Under Synnergrens tid bevarades systemet med
fyra skilda myndigheter i ledningen: överbefäl-
havaren och de tre försvarsgrenarna. Redan
under Rapps tid hade, som nämnts, en ändring
gjorts i  instruktionen för organet militärled-
ningen för att skapa ett större mått av samsyn
på de gemensamma försvarsuppgifterna.49

Under Synnergrens tid som överbefälhavare
samlades militärledningen5° mellan 15 och 18
gånger per år, till möten som oftast tog hela
dagen i  anspråk. Militärledningen uppträdde,
från september 1972, i två olika former: "liten"
med deltagande från försvarsstaben, försvars-
grenarna, materielverket och forskningsanstal-
ten respektive "stor" med möten i  vilka även
generaldirektörerna från de övriga myndig-
heterna inom försvarsmakten deltog. Proto-
kollen från mötena är tämligen kortfattade
och ger alltså ingen klarhet om innehållet i de
enskilda punkterna som benämndes antingen
"orientering" eller "överläggning". Vissa ären-
den återkom, som orientering om underrät-
telseläget och frågor rörande de av regeringen
påbjudna ärendena om anslagen samt program-
och perspektivplaner. Under dagordningspunk-
ten "övrigt" kunde deltagarna aktualisera frå-
gor som de ansåg viktiga att särskilt dryfta; dit
hörde till exempel många gånger värnpliktsfrå-
gor liksom läget på den politiska fronten: pro-
positioner, utredningar och liknande. Vad som

Stig Synnergren 197



98 | Överbefälhavarna

avhandlades under luncher eller ka!epauser 
framgår naturligtvis inte.

Under Stig Synnergrens ÖB-tid förändrades 
lagstiftningen om arbetsrätten genomgripande 
genom till exempel medbestämmandelagen 
och det "ck naturligtvis konsekvenser även för 
försvarsmakten. Frågor som gällde förhållandet 
till personalorganisationerna kom därmed upp 
på militärledningens dagordning, ur ett annat 
 perspektiv än tidigare. Möten med ledningarna 
för de fackliga organisationerna prickades in, 
deras kongresser bevakades, propositioner om 
arbetsrätt ventilerades.51

Stora bekymmer orsakade den förhandlings-
rätt som tillkommit för statens anställda; vid 
1971 års förhandlingar förelåg ett lockouthot 
från Statens arbetsgivarverk mot O#cersför-
bundet. Situationen hade diskuterats i militär-
ledningen och i ett brev till statsminister Palme 
uttryckte Synnergren sina bekymmer: kunde 
förhandlingsvinsterna väga tyngre än externa 
och interna skador?52

I vilken utsträckning uppnåddes då syftet 
med inrättandet av militärledningen, att uppnå 
så stor enighet som möjligt? Betydelsefullt var 
att det gavs tillfälle till rådplägning kring de 
centrala frågorna för försvarsmaktens del. Att 
Synnergren från hösten 1972 utsträckte delta-
gandet i vissa fall till samtliga myndighetsche-
fer bör ha bidragit till att de kände större sam-
hörighet, även om de uteslöts från de viktigaste 
ärendena. Informationen mellan de viktigaste 
aktörerna ökades; ingen skulle kunna påstå sig 
vara ovetande om vad som försiggick. Genom 
att kretsen i den ”lilla” militärledningen var så 
pass begränsad gavs möjlighet till att man i varje 
fall kände till sakläget om de enskilda myndig-
heternas uppfattningar.

Det för varje enskilt år viktigaste riksdags-
beslutet var det som avgjorde pengatilldelningen 
och inriktningen av försvarskrafterna. I de aktu-
ella propositionerna var det över befälhavarens 

förslag som var huvud alternativet. Protokollen 
klargör samtidigt att vägen till beslut från ÖB:s 
sida kunde vara nog så krokig. Vanligt förekom-
mande var att deltagarna förde med sig  skriftliga 
kommentarer som klargjorde den egna myndig-
hetens uppfattning i de  aktuella sak frågorna. 
I förslaget till programplan för 1972–77 vidhöll 
till exempel försvarsgrens cheferna  ”beträ!ande 
minskningsnivå 2 avvikande meningar om 
mins  kningsnivå 1 och 3”. I juni 1972 anmälde 
$yg vapenchefen omöjlig heten att lösa det upp-
drag han fått av ÖB om  studier inom avväg-
ningsprogrammet Fjärrstrids för band.53 Utan 
till gång till enskildheterna är det givetvis omöj-
ligt att värdera innebörden av de säryrkanden 
och avvikande meningar som anfördes, men så 
mycket står klart att militärledningens möten 
gav de enskilda cheferna för de tre försvarsgre-
narna möjlighet att markera vad de ansåg som 
oundgängliga behov. Den linje man kan utläsa 
av Synnergrens behandling av särmeningarna 
var att han prioriterade värnpliktsförsvaret i 
kombination med $ygstridskrafter (Jaktviggen 
och senare B3LA).54

I överbefälhavarens yttranden över program-
planerna åren 1972–74 kan man notera avvikel-
ser från främst marinchefen Bengt Lundvall,55 
med ÖB:s avstyrkanden av dennes önskemål om 
större tyngd åt marinen; regeringen följde ÖB. 
Intrycket från läsningen av militär ledningens 
protokoll är att särskilt marinchefen markerade 
en egen mening, men också de andra cheferna 
kunde förekomma som ”avvikare”.56 Ovan har 
nämnts den kritik han riktade mot marin- och 
$ygvapencheferna inför de nya operativa planer 
som blev aktuella på 1970-talet. I Synnergrens 
sista programplan "nner man åter marinche-
fens säryrkande: det borde enligt denne vara 
både riktigt och möjligt att tillföra marinen 
 ytter ligare medel.57 

Så det var väl tveksamt om ”enighet” upp-
nåddes.

avhandlades under luncher eller kaffepauser
framgår naturligtvis inte.

Under Stig Synnergrens ÖB-tid förändrades
lagstiftningen om arbetsrätten genomgripande
genom t i l l  exempel medbestämmandelagen
och det fick naturligtvis konsekvenser även för
försvarsmakten. Frågor som gällde förhållandet
till personalorganisationerna kom därmed upp
på militärledningens dagordning, ur ett annat
perspektiv än tidigare. Möten med ledningarna
för de fackliga organisationerna prickades in,
deras kongresser bevakades, propositioner om
arbetsrätt ventilerades."

Stora bekymmer orsakade den förhandlings-
rätt som tillkommit för statens anställda; vid
1971 års förhandlingar förelåg ett lockouthot
från Statens arbetsgivarverk mot Officersför-
bundet. Situationen hade diskuterats i militär-
ledningen och i ett brev till statsminister Palme
uttryckte Synnergren sina bekymmer: kunde
förhandlingsvinsterna väga tyngre än externa
och interna skador?"

I vilken utsträckning uppnåddes då syftet
med inrättandet av militärledningen, att uppnå
så stor enighet som möjligt? Betydelsefullt var
att det gavs tillfälle till rådplägning kring de
centrala frågorna för försvarsmaktens del. Att
Synnergren från hösten 1972 utsträckte delta-
gandet i vissa fall till samtliga myndighetsche-
fer bör ha bidragit till att de kände större sam-
hörighet, även om de uteslöts från de viktigaste
ärendena. Informationen mellan de viktigaste
aktörerna ökades; ingen skulle kunna påstå sig
vara ovetande om vad som försiggick. Genom
att kretsen i den "lilla" militärledningen var så
pass begränsad gavs möjlighet till att man i varje
fall kände till sakläget om de enskilda myndig-
heternas uppfattningar.

Det för varje enskilt år viktigaste riksdags-
beslutet var det som avgjorde pengatilldelningen
och inriktningen av försvarskrafterna. I de aktu-
ella propositionerna var det överbefälhavarens

98 I Överbefälhavarna
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mycket står klart att militärledningens möten
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oundgängliga behov. Den linje man kan utläsa
av Synnergrens behandling av särmeningarna
var att han prioriterade värnpliktsförsvaret i
kombination med flygstridskrafter (Jaktviggen
och senare B3LA).54

I överbefälhavarens yttranden över program-
planerna åren 1972-74 kan man notera avvikel-
ser från främst marinchefen Bengt Lundvall,"
med ÖB:s avstyrkanden av dennes önskemål om
större tyngd åt marinen; regeringen följde ÖB.
Intrycket från läsningen av militärledningens
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en egen mening, men också de andra cheferna
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Samarbete med andra stater
Alliansfrihet i fred, syftande till neutralitet i 
krig – så löd den klassiska tesen för den svenska 
utrikespolitiken under denna tid. Flera statliga 
utredningar har ägnats åt den och i detta sam-
manhang skall uppmärksamheten riktas mot 
endast några få problem.

En omdiskuterad fråga, under i varje fall 
delar av efterkrigstiden, har varit om och i så fall 
i vilken utsträckning regeringen – och/eller för-
svarsmakten – skulle ha vidtagit  förberedelser 
för att motta hjälp utifrån. En särskild studie 
av detta ämne företogs av Neutralitets politiska 
kommissionen, vars uppdrag omfattade åren 
1949–69.58 Endast i ringa grad berördes därmed 
den tid under vilken Synnergren var verksam 
inom försvarsmaktens högsta ledning. Han 
tillhörde emellertid de många som  lämnade 
uppgifter till kommissionen. Det intryck jag 
fått vid läsning av de svar som Synnergren gav 
på frågorna från kommissionens sida är att 
vad som uppfattats som förberedelser till väst-
samarbete främst var, med hans ord, fråga om 
applika toriska exempel i spel och inte operativ 
planering. Normala fredsförberedelser kunde 
därtill vara nyttiga även i ett krigsläge. Det skall 
dock sägas att uttalandena i vissa fall inte är så 
enkla att tyda eller tidsbestämma. Med tanke på 
det tvärsäkra uttalandet av Mikael Holmström i 
Den dolda alliansen – att västsamarbetet under 
hela tiden för det kalla kriget var förankrat 
i regeringen59 – kan det sägas att det är ett 
 uttalande som Ingvar Carlsson inte kan ställa 
sig bakom.60 Det skulle också ha varit mycket 
märkligt om en sådan annorlunda inriktning 
varit okänd för den som under stor del av tiden 
tillhörde det socialdemokratiska partiets led-
ning och regeringen. 

Som försvarsstabschef gjorde Synnergren 
inget besök i vare sig de nordiska länderna 
eller Storbritannien och USA, men det inter-
nationella engagemanget ökade påtagligt i och 

med tillträdet till ÖB-posten. Sverige var,  sär skilt 
för sina !ygstridskrafter, beroende av att USA 
medgav export av inte minst vapen;  för säkringar 
måste då ges att de inte reexporterades österut. 
Synnergren har själv vidimerat sina insatser för 
att till exempel få roboten Redeye fri släppt (den 
benämndes robot 69  Sverige).61

Inför kommissionen uppgav han att det 
fanns långtgående planer på att sända personella 
kontingenter till i varje fall  Storbritannien och 
USA, om Sverige skulle utsättas för ett kupp-
anfall. Han hade vidare själv gjort upp planer på 
ett exilhögkvarter. Motiven fanns i ett fortsatt 
sovjetiskt hot och kommunistisk  in"ltration i 
försvaret.62 Han nämnde vidare, inför kommis-
sionen, att det fanns planer på att i ett bered-
skapsläge bygga ut vissa !ygbaser så att de skulle 
kunna ta emot utländska !ygplan.63 

Synnergren hade goda internationella kon-
takter; för den svenska försvarsmakten var det 
betydelsefullt att kunna importera delar till 
exempel de !ygvapensystem som  producerades 
i Sverige. Även under ”frostens år” – för att 
använda en boktitel från kabinettssekreteraren 
Leif Lei!and64 – då förbindelserna med USA 
var som mest ansträngda, fortsatte importen 
från USA.

Synnergrens ställde också upp när till exem-
pel en delegation från de o#cerare som varit 
delaktiga i den revolutionära förändringen i 
Portugal var på besök i Sverige. För både Palme 
och Synnergren var det givetvis en poäng att 
kunna påpeka att en försvarsmakt kunde vara 
ett stöd i en demokrati.65 

Sedan de första åren i militär tjänst bevarade 
Synnergren ett starkt intresse för Finland; hand-
brevssamlingen vittnar om många kontakter. 
Där kunde hans intresse tillgodoses för att, ur 
ett svenskt försvarsperspektiv, följa den kom-
plicerade utvecklingen i Finland och därmed 
även den i Sovjet. Dessutom kunde  kontakterna 
tillgodose behovet av att samla information 
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av betydelse för den svenska försvarsmakten. 
 Kon takterna med Finland har varit mycket 
viktigare än de med Danmark och Norge – så 
klart uttalade sig Synnergren inför Neutralitets-
politiska kommissionen. 

Underrättelseverksamhet
Praktiskt taget alla personer jag samtalat med 
har framhållit Synnergrens starka intresse för 
den militära underrättelsetjänsten,  avtecknad 
redan under andra världskriget.  Rapporter från 
honom våren 1940 gick bland annat till Carl 
Petersén, verksam i underrättelse verk samheten.66 

Han har även sagt sig ha känt till Informations-
byrån, IB, från 1957, det vill säga ett decen-
nium innan han själv som försvars stabschef 
och överbefälhavare kom att ha ett avgörande 
in!ytande över den. Denna verksamhet sorte-
rade under ÖB och hade i uppdrag att ägna sig 
åt både underrättelseinhämtning och registre-
ring av grupper och  personer vilka skulle kunna 
utgöra säkerhetsrisker. Tyngdpunkten låg på det 
förstnämnda angav han inför försvarsutskottet, 
där han hösten 1973 var inkallad tre gånger för 
att bland annat redogöra för IB-frågan, liksom 
långt senare i intervjun med Enn Kokk. Inför 
utskottet framhöll han den unika roll som IB 
hade genom att kunna uträtta uppgifter som 
andra myndig heter inte hade möjlighet till. Det 
räcker inte med 500 miljoner kronor för att på 
andra vägar ta in det IB ger, sade han till exem-
pel.67

Synnergrens goda kontakter i Finland upp-
märksammades även av Torbjörn Fälldin. Till-

sammans med Synnergren och efterträdaren 
Lennart Ljung68 gjorde Fälldin ett besök 1980 
hos den "nske presidenten Mauno Koivisto. Att 
Synnergren deltog uppger Ljung hade varit ett 
önskemål från Koivisto.69

Av Säkerhetstjänstkommissionens betänkan- 
de – liksom av Enn Kokks bok – framgår att 
många företeelser under 1970-talet bedöm-
des utgöra problem för försvarsmakten. Dit 
hörde olika vänstergrupperingars aktivite-
ter, som i vissa fall uppfattades som försök till 
 in"ltration. Att IB återupptog sin registrering 
av personer, vilken skulle ha avbrutits 1969, 
hade sin grund även i malmstrejken men främst 
i risken för en kommunistisk in"ltration också 
vid företag i Sverige, viktiga för försvarsmak-
ten. Det är påfallande vilken vikt Synnergren 
tillmätte de olika kommunistiska gruppering-
arna, vilka ofta stred inbördes och i varje fall 
inte hade någon gemensam syn på det svenska 
militära försvaret. Hur självständigt han bedrev 
IB:s aktiviteter i förhållande till regeringen, och 
särskilt då försvarsminister Sven Andersson, är 
inte så enkelt att få klarhet i.70 Med tanke på 
att IB-frågan, och särskilt då enskilda social-
demokraters medverkan i IB, har blivit föremål 
för statliga utredningar, monogra"er med mera 
har jag här avstått från att gå längre in i detta; 
vissa handlingar är därtill fortfarande hemliga. 
Nämnas bör dock att de motsättningar som 
fanns i förhållande till säkerhetspolisen och dess 
chef Carl Persson klart framgår.71 
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Synnergrens goda kontakter i Finland upp-
märksammades även av Torbjörn Fälldin. Till-
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sammans med Synnergren och efterträdaren
Lennart Ljung" gjorde Fälldin ett besök 1980
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att IB-frågan, och särskilt då enskilda social-
demokraters medverkan i IB, har blivit föremål
för statliga utredningar, monografier med mera
har jag här avstått från att gå längre in i detta;
vissa handlingar är därtill fortfarande hemliga.
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i stället lyfte fram signalspaningen och Försva-
rets radioanstalt. Endast inom detta område 
hade man haft något annat väsentligt samarbete 
med västsidan, sade han inför Neutralitetspoli-
tiska kommissionen.

År 1976 lade regeringen fram en proposi-
tion som baserades på 1974 års underrättelse-
utredning. Här skall endast en punkt beröras, 
nämligen den kritik som de militära myndig-
heterna riktade mot förslaget att låta IB ingå i 
försvarsstaben. I mina anteckningar från före-
dragningen vid den allmänna beredningen har 
jag nämnt den kontakt jag haft med Synnergren 
och hans förståelse för försvarsdepartementets 
argument att hålla på utredningen; att frångå 
den skulle ses med misstänksamma ögon.72 
Att underrättelser förblev hans ögonsten kan 
man förstå genom hans kritik av försvarsminis-
ter Krönmark, som enligt honom försökte få 
dem under försvarsdepartementet. Motivet 
för ÖB var, som så ofta, att han var beredd att 
ta  ansvaret; om något gick tokigt skulle inte 
 rege ringen drabbas.73 Därmed ökade naturligt-
vis också den egna makten.

Värnpliktiga och anställda
Ockupationen av kårhuset i Stockholm har 
ofta kommit att uppfattas som den akademiska 
 ungdomens resning mot det bestående. Även 
försvarsmakten !ck känning av de svallvågor 
som gick genom högskolevärlden. Ett värn-
pliktssystem skall, i princip, ta emot och utbilda 
hela den manliga befolkningen; det är grund-
tanken och de som inte genomför denna utbild-
ning har befriats, av hälsoskäl eller etiska motiv. 
Antalet som vägrade att göra värnplikten var 
länge ett begränsat fenomen men det började 
öka mot 1960-talets slut. I ett anförande inför 
Folk och Försvar 1969 ägnade Sven Andersson 
detta nästan helt åt frågan; de hade blivit drygt 
2 000 år 1968, de ville främja en ”positiv” fred, 
försvara ett ”socialistiskt samhälle”. Mot dessa 
tankar ställde försvarsministern folkförsvarstan-
ken, värnplikten var en skyldighet. I ett senare 
anförande tog han avstånd från idén om ett 
särskilt militärt hårmode; han ville inte ha mer 
domstolsbråk om detta.74

Försvarsmaktens ledning nåddes av enskilda 
– som ”med vemod och sorg” läste att rekry-
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ter med långt hår och hårspännen tolererades 
– och !ck av Synnergren svaret att den inre 
 disciplinen var god och att yttrandefriheten var 
ett av de värden som skulle försvaras. Att det 
fanns undantag, högljudda men små  grupper, 
 noterades samtidigt.75 1970-talet såg "era 
 grupper med kommunistiska beteckningar som 
gjorde sig gällande bland de värnpliktiga.76 Ett 
annat orosmoln var tidningen Värnplikts-Nytt, 
som ofta kritiserade företeelser inom försvars-
makten och där dess högste chef då blev mål-
tavla. Mot slutet av tjänsteperioden tycktes 
motsättningarna mellan Synnergren och denna 
tidning ha tilltagit, vilket framgår av brev-
växlingen dem emellan.77 Än mer irriterande 
var naturligtvis tidningar som hade de olika 
kommunistiska småpartierna som utgivare.78

För partierna, särskilt det regeringsbärande 
socialdemokratiska, liksom för försvarsmakten 
var utvecklingen ett problem som man måste 
söka positiva lösningar till. Synnergrens före-
gångare Rapp hade bekymrat sig över det ökade 
politiska in"ytandet och ansett att ungdoms-
förbunden (här avsågs troligen de politiska) 
hade fått ett ökat in"ytande.7 Mellan  regering 
och Stig Synnergren förelåg däremot en samsyn 
som tog sig uttryck bland annat i att det efter 
ett regeringsbeslut 1969 byggdes upp en intern 
organisation för de värnpliktigas med  in "y-
tande: en värnpliktig arbetsgrupp, en tidning 
(Värnplikts-Nytt) och en ”värnpliktsriksdag”. 
De politiska ungdomsförbunden engagerade 
sig för att få möjlighet till mötesverksamhet i 
anslutning till förbanden80 och att inom den 
värnpliktiga arbetsgruppen och värnpliktskon-
ferenserna nå ett så starkt in"ytande som möj-
ligt. Särskilt under åren 1973–76 var problem 
med de värnpliktigas agerande uppe till diskus-
sion i militärledningen, bland annat rörde det 
mötesverksamhet innanför förbandsgrindarna 
och de olika tidningar som gavs ut.81 

På det hela taget synes kontakterna mellan 

departementet och försvarsmakten i frågorna 
kring de värnpliktiga ha fungerat utan större 
problem. Att några anställda vid försvarssta-
bens säkerhetstjänst av försvarsstabschefen Bo 
Westin82 1972 kommenderats att närvara vid 
värnpliktskonferensen och då ”uppmärksamma 
om det förekom propaganda eller agerande av 
subversiv karaktär” kan därför sägas ha varit en 
åtgärd i strid mot de gemensamma intentio-
nerna från departement och ÖB. Synnergren 
reagerade kraftigt och uppgifter och metoder 
för inhämtning snävades åt.83

Försvarsmakten var bland de allra största 
myndigheterna i den statliga verksamheten vid 
denna tid. Antalet anställda låg bortåt 50 000, 
merparten civila; det krävdes många för att sörja 
för den i antal omfattande utbildningen, allt-
ifrån regementschef och utbildarbefäl till köks-
personal och förrådsmän. De nya krav som kom 
inom arbetslivet från de anställda om utveckling 
och in"ytande gjorde inte halt vid grindarna till 
de militära etablissemangen. Militär ledningen 
fann "era tillfällen att, som tidigare beskrivits, 
notera den nya utveckling man stod inför. Olof 
Palme hade vid lotta rörelsens jubileum bland 
annat sagt att demokratiseringsarbetet självklart 
skulle omfatta försvaret. Försvarsminister Eric 
Holmqvist citerade de orden vid en konferens 
1975 om de försvarsanställdas och värnpliktigas 
medin"ytande i utbildning och övrig verksam-
het vid  förbanden. I sin kommentar till särskilt 
de inlägg som hade andats kritik mot förhål-
landena inom det  militära försvaret pekade 
Synner gren både på de positiva tecken han 
ansåg fanns och på att det gällde att hålla igång 
en utvecklingsprocess: det är en fråga om sam-
levnads!loso!, syftande till ett stabilt och säkert 
framåtskridande. För ÖB var det naturligt, 
och nödvändigt, att både ta fasta på vad som 
kunde utvinnas ur  pågående försök men också 
att sätta gränser: det gick inte att förhandla om 
hur en befästning skulle byggas.84 Relationerna 
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till i varje fall de lägre o!cerarnas fackförbund 
kunde ibland bli besvärliga, något som framgår 
av ett brev från Synnergren med anledning av 
en skrivelse från förbundet om de inre förhål-
landena i försvarsmakten.85 

ÖB:s uppgifter
Överbefälhavaren torde i Sverige vara den enda 
myndighetschef som genom sin benämning är 
designerad för krigstillstånd. Instruktionen för 
militärledningen understryker särskilt uppdra-
get att planera för och verka i krig. I praktiken 
var Synnergren, liksom företrädarna, i hög grad 
upptagen av de dagliga frågor som dominerade 
under fredstida förhållanden. Men befattning-
ens huvuduppgift var alltså att förbereda för ett 
annat tillstånd. 

Vid 1960-talets början hade två organ till-
kommit där förberedelserna för ett krig, med 
Sverige som åter icke krigförande eller drabbat 
av kriget, markerades: försvarsrådet och total-
försvarets chefsnämnd. I den förra poängterades 
det militära försvarets vikt genom att inte bara 
överbefälhavaren utan även försvarsstabsche-
fen tillhörde rådet, medan de civila myndig-
heterna representerades endast av sina chefer. 
Av protokollen kan man läsa att militära ären-
den förekom tämligen ofta och att Synnergren, 
liksom sin företrädare, nästan ständigt deltog 
i diskussionerna, även när det gällde andra 
myndig heters verksamhet. Rådet leddes av stats-
ministern eller annan minister och  samlades tre 
eller fyra gånger per år, till en början mer som 
ett forum för information om totalförsvaret för 
statsråd och berörda myndighetschefer men från 
1970-talets mitt med allt bredare deltagande.86

I den andra nyskapelsen, totalförsvarets 
chefs nämnd, med samma uppsättning verks-
che fer, var ÖB ordförande. Den samman-
trädde fem gånger per år och var också knuten 
till försvarsdepartementet; chefen för dess 
samordningsavdelning var nämndens sekrete-

rare. Genom återkommande föredragningar 
om utrikes- och militärpolitiska lägena samt 
olika delfrågor om totalförsvarsmyndigheter-
nas planläggning med mera höll sig deltagarna 
väl underrättade om läget i totalförsvaret. Av 
proto kollen att döma tycks ordföranden ha 
varit mycket aktiv.87 Nämnden samlades något 
oftare än försvarsrådet och kan på sätt och vis 
uppfattas som ett beredande organ till detta. 
Vid något enstaka tillfälle kan man av rådets 
protokoll se att en diskussion i nämnden fördes 
vidare, nämligen då nämnden 1964 önskade ta 
upp frågan om formerna för samarbete mellan 
regering och myndigheter i ett skärpt utrikes-
politiskt läge. Det bordlades och återkom aldrig 
på dagordningen; man kan anta att Synnergren 
var mer klar över relationen regering/myndighet 
än sina företrädare som försvarsstabschef och 
överbefälhavare.

Dessa båda organ hade således inrättats genom 
beslut av riksdagen, efter regeringsförslag. Som 
överbefälhavare var det Synnergrens uppgift att 
leda sin myndighet så att den inte bara funge-
rade väl i de fredstida  förhållandena utan också 
var väl förberedd inför ett mer  sinistert läge. Av 
handbreven att döma dominerade den första 
uppgiften, även om det kan vara svårt att dra en 
gräns dem emellan. 

Ovan har berörts relationen regering/över-
befälhavare. I den senares uppgifter ingick 
naturligtvis, liksom andra myndighetschefers, 
kontakter med riksdagen (främst dess försvars-
utskott), med andra myndigheter, frivilligorga-
nisationerna och allmänheten. De behandlas 
inte närmare här, men de fanns lika väl som för 
andra verkschefer.

Under regeringen lydde även de många mili-
tära centrala verken. Genom den sammanhållna 
budgeten för det militära försvaret kunde ÖB 
utöva ett in"ytande över pengatilldelningen 
även till dem, där han dock kunde ha att tävla 
med dessa myndigheters möjligheter att direkt 
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statsråd och berörda myndighetschefer men från
1970-talets mitt med allt bredare deltagande."

I den andra nyskapelsen, totalförsvarets
chefsnämnd, med samma uppsättning verks-
chefer, var ÖB ordförande. Den samman-
trädde fem gånger per år och var också knuten
till försvarsdepartementet; chefen f ö r  dess
samordningsavdelning var nämndens sekrete-

rare. Genom återkommande föredragningar
om utrikes- och militärpolitiska lägena samt
olika delfrågor om totalförsvarsmyndigheter-
nas planläggning med mera höll sig deltagarna
väl underrättade om läget i  totalförsvaret. Av
protokollen att döma tycks ordföranden ha
varit mycket aktiv.87 Nämnden samlades något
oftare än försvarsrådet och kan på sätt och vis
uppfattas som ett beredande organ till detta.
Vid något enstaka tillfälle kan man av rådets
protokoll se att en diskussion i nämnden fördes
vidare, nämligen då nämnden 1964 önskade ta
upp frågan om formerna för samarbete mellan
regering och myndigheter i ett skärpt utrikes-
politiskt läge. Det bordlades och återkom aldrig
på dagordningen; man kan anta att Synnergren
var mer klar över relationen regering/myndighet
än sina företrädare som försvarsstabschef och
överbefälhavare.

Dessa båda organ hade således inrättats genom
beslut av riksdagen, efter regeringsförslag. Som
överbefälhavare var det Synnergrens uppgift att
leda sin myndighet så att den inte bara funge-
rade väl i de fredstida förhållandena utan också
var väl förberedd inför ett mer sinistert läge. Av
handbreven att döma dominerade den första
uppgiften, även om det kan vara svårt att dra en
gräns dem emellan.

Ovan har berörts relationen regering/över-
befälhavare. I  den senares uppgifter ingick
naturligtvis, liksom andra myndighetschefers,
kontakter med riksdagen (främst dess försvars-
utskott), med andra myndigheter, frivilligorga-
nisationerna och allmänheten. De behandlas
inte närmare här, men de fanns lika väl som för
andra verkschefer.

Under regeringen lydde även de många mili-
tära centrala verken. Genom den sammanhållna
budgeten för det militära försvaret kunde ÖB
utöva ett inflytande över pengatilldelningen
även till dem, där han dock kunde ha att tävla
med dessa myndigheters möjligheter att direkt
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vända sig till försvarsdepartementet. Att för-
svarsmaktens olika centrala verk i praktiken 
utgjorde en del av ÖB:s beslutsområde kunde 
synliggöras också genom att statliga utred-
ningar som berörde dem remitterades till ÖB. 
Under åren 1967–78 lämnades 38 tryckta 
 betänkanden till departementet, en del var 
dock inte direkt kopplade till försvarsmakten. 
 Placeringen av försvarsstabschefen i den nyin-
rättade styrelsen för Försvarets materielverk, 
FMV, var ytterligare ett uttryck för den över-
gripande uppgiften. Av Synnergrens bevarade 
handbrev får man intryck av en person som 
inte drog sig för att till andra verkschefer fram-
föra kritiska synpunkter – det var något som 
drabbade både ärkebiskopen Olof Sundby och 
Skolöverstyrelsens chef Jonas Orring88 – liksom 
att markera att försvars maktens interna kon!ik-
ter inte skulle föras utanför dess väggar.89

En mycket viktig funktion för ÖB var givet-
vis att leda militärledningen, som tillkommit 
för att skapa största möjliga enighet i de centrala 
frågorna (som beskrivits ovan). Att det kunde 
vara si och så med de personliga relationerna 
framgår inte minst av att arméchefen Almgren90 

via brev tog upp frågor som i varje fall en utom-
stående tycker kunde ha lösts på tu man hand 
herrarna emellan. Också i handbrevssamlingen 
kan man möta dessa motsättningar mellan ÖB 
och hans närmaste män.91

Vid ett tillfälle kan man till och med möta 
skilda uppfattningar i en allmänpolitisk fråga, i 
samband med beslutet om den nya regeringsfor-
men 1973. I remissammanställningen kan man 

läsa att ÖB instämde i att kungen skulle vara 
utan politisk makt, det vill säga den uppfatt-
ning som präglade grundlag beredningen och 
regeringen. I sakfrågan om stats chefens ställning 
intog däremot arméstaben och FMV stånd-
punkten – liksom för övrigt bland annat rege-
ringsrätten och Svea hovrätt – att kungen skulle 
ha kvar vissa uppgifter. FMV synes ha gått längst 
genom att förorda en kunglig beslutanderätt i 
vissa ärenden. Däremot var de berörda militära 
cheferna – Stig Synnergren å den ena sidan, Carl 
Eric Almgren, Lennart Ljung och Sten Wåhlin92 
å den andra – ense om att på något sätt bevara 
kungens anknytning till försvarsmakten.93 Om 
de skilda uppfattningarna rörande statschefen 
hade sin grund i olika bedömningar av det sak-
politiska läget eller i skiljaktiga politiska upp-
fattningar går givetvis inte att säga. Båda tolk-
ningarna kan vara riktiga. 

Av denna korta redovisning torde framgå 
att överbefälhavarens ställning var unik i det 
 avseendet att han hade åtskilliga anledningar 
och tillfällen att be"nna sig tillsammans med 
rege ringens ledamöter. 

Dokument (och egna erfarenheter) visar att 
Stig Synnergren till fullo utnyttjade detta men 
att han också var öppen för att ha kontakter 
med samhällslivet utanför departementen, såväl 
den borgerliga oppositionen som viktiga aktö-
rer inom det privata näringslivet. 

 
Att svara på frågorna
Till slut, vilket svar skall ges på de tre frågorna: 
Varför gick Stig Synnergren så långt i karriären 

Året är 1978 och Stig Synnergren lämnar militärstabs-
byggnaden på Östermalmsgatan, för sista gången 
som Sveriges överbefälhavare. Till höger står general-
löjtnanten Lennart Ljung (blivande överbefälhavare) 
och till vänster försvarsstabschefen amiral Bengt 
Schuback. Mellan Schuback och Synnergren står över-
befälhavarens adjutant (ur flygvapnet) med dennes 
befälstecken.
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befälstecken.
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läsa att ÖB instämde i att kungen skulle vara
utan politisk makt, det vill säga den uppfatt-
ning som präglade grundlagberedningen och
regeringen. I sakfrågan om statschefens ställning
intog däremot armsstaben och FMV stånd-
punkten — liksom för övrigt bland annat rege-
ringsrätten och Svea hovrätt — att kungen skulle
ha kvar vissa uppgifter. FMV synes ha gått längst
genom att förorda en kunglig beslutanderätt i
vissa ärenden. Däremot var de berörda militära
cheferna — Stig Synnergren å den ena sidan, Carl
Eric Almgren, Lennart Ljung och Sten Wåhlin92
å den andra — ense om att på något sätt bevara
kungens anknytning till försvarsmakten." Om
de skilda uppfattningarna rörande statschefen
hade sin grund i olika bedömningar av det sak-
politiska läget eller i skiljaktiga politiska upp-
fattningar går givetvis inte att säga. Båda tolk-
ningarna kan vara riktiga.

Av denna korta redovisning torde framgå
att överbefälhavarens ställning var unik i  det
avseendet att han hade åtskilliga anledningar
och tillfällen att befinna sig tillsammans med
regeringens ledamöter.

Dokument (och egna erfarenheter) visar att
Stig Synnergren till fullo utnyttjade detta men
att han också var öppen för att ha kontakter
med samhällslivet utanför departementen, såväl
den borgerliga oppositionen som viktiga aktö-
rer inom det privata näringslivet.

Att svara på frågorna
Till slut, vilket svar skall ges på de tre frågorna:
Varför gick Stig Synnergren så långt i karriären
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som han gjorde? Vad betydde han för försvarets 
utveckling? Vad var han för slags människa? Det 
blir naturligtvis en personlig värdering. Att skif-
tande ståndpunkter förekommit förvånar inte.94

Synnergren måste ha upptäckts i ett tidigt 
stadium av sin yrkeskarriär; i annat fall skulle 
han inte ha rekryterats till de uppdrag för vilka 
han så tidigt togs i anspråk; i sin o!cers kurs 
hade han gått ut som nummer ett. Av särskild 
betydelse var troligen åren som underrät-
telseo!cer under andra världskriget liksom 
expertuppdraget i 1960 års värnpliktsutredning. 

För min del tror jag att knappast någon 
annan av dem som nådde de högsta graderna 
i försvarsmakten hade kunnat sköta ÖB-posten 
med större framgång än Stig Synnergren. Han 
hade pondus, säkerligen många gånger upplevd 
som alltför stark av andra högre chefer, både 
inom och utom försvaret. En värderingsmässig 

samsyn med socialdemokratin förelåg, utan att 
han därför gjorde avkall på den egna myndig-
hetens intressen. Denna samsyn sträckte sig 
även till försvarsmaktens inriktning i tider som i 
hög grad präglades av skiftande utrikespolitiska 
konjunkturer.

Stig Synnergren var fast förankrad i den 
norrländska "ällvärlden, vilket inte minst fram-
går av de få artiklar som bär hans författarnamn 
liksom av familjens erfarenheter och uppdragen 
i Svenska Skidförbundet och Svenska Turist-
föreningen. Han var social, hade intressen även 
utanför krigsmakten och var öppen också för 
avvikande meningar (normalt bestämde han ju 
ändå själv). Han drev den linje han ansåg vara 
klok i det givna ögonblicket, utan att därför 
göra avkall på det långsiktiga perspektivet. 
Folkförsvarstanken, och med den allmän värn-
plikt, var han fast förankrad i.

som han gjorde? Vad betydde han för försvarets
utveckling? Vad var han för slags människa? Det
blir naturligtvis en personlig värdering. Att skif-
tande ståndpunkter förekommit förvånar inte."

Synnergren måste ha upptäckts i  ett tidigt
stadium av sin yrkeskarriär; i  annat fall skulle
han inte ha rekryterats till de uppdrag för vilka
han så tidigt togs i  anspråk; i  sin officerskurs
hade han gått ut som nummer ett. Av särskild
betydelse var troligen åren som underrät-
telseofficer under andra världskriget liksom
expertuppdraget i 1960 års värnpliktsutredning.

För min del tror jag att knappast någon
annan av dem som nådde de högsta graderna
i försvarsmakten hade kunnat sköta ÖB-posten
med större framgång än Stig Synnergren. Han
hade pondus, säkerligen många gånger upplevd
som alltför stark av andra högre chefer, både
inom och utom försvaret. En värderingsmässig

samsyn med socialdemokratin förelåg, utan att
han därför gjorde avkall på den egna myndig-
hetens intressen. Denna samsyn sträckte sig
även till försvarsmaktens inriktning i tider som i
hög grad präglades av skiftande utrikespolitiska
konjunkturer.

Stig Synnergren var fast förankrad i  den
norrländska fjällvärlden, vilket inte minst fram-
går av de få artiklar som bär hans författarnamn
liksom av familjens erfarenheter och uppdragen
i Svenska Skidförbundet och Svenska Turist-
föreningen. Han var social, hade intressen även
utanför krigsmakten och var öppen också för
avvikande meningar (normalt bestämde han ju
ändå själv). Han drev den linje han ansåg vara
klok i  det givna ögonblicket, utan att därför
göra avkall på det långsiktiga perspektivet.
Folkförsvarstanken, och med den allmän värn-
plikt, var han fast förankrad i.

Stig Synnergren 1 105



106 | Överbefälhavarna

Några av de dramatiska händelser Len-
nart Ljung hade att hantera under sin tid 
som ÖB (1978–86) var ubåt  s incidenterna i 
Karlskrona skärgård 1981 och i  Hårsfjärden 
i Stockholms skärgård 1982 samt mordet på 
Olof Palme 1986.

Några av de dramatiska händelser Len-
nart Ljung hade att hantera under sin tid
som ÖB (1978-86) var ubåtsincidenterna i
Karlskrona skärgård 1981 och i Hårsfjärden
i Stockholms skärgård 1982 samt mordet på
Olof Palme 1986.
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Det kan vara av värde att re!ektera över person-
lig hetens betydelse såväl inom försvaret som 
för chefsurval i allmänhet samt vad som kan 
ha uppfattats som typiskt för det dåvarande 
svenska systemet. Inom det militära systemet 
skilde sig situationen från dagens. Då fanns en 
stor försvarsmakt, byggd på allmän värnplikt 
med fortfarande få generalspersoner och många 
förband. Numera är det tvärtom, med en liten 
försvarsmakt byggd på anställd personal oavsett 
grad och tjänsteställning. 

Det var inte självklart att Lennart Ljung 
skulle utses till Sveriges överbefälhavare år 1978. 
Med en regering av en annan politisk färg än 
Torbjörn Fälldins borgerliga trepartikoalition 
hade han kanske inte blivit det. Det är emeller-
tid inte säkert att någon annan hade varit bättre 
lämpad för uppgiften än Ljung. Unikt för 
svenska förhållanden var att han kom att verka 
som överbefälhavare under fem regeringar, som 
dessutom skilde sig åt politiskt. Regeringarna 
var såväl borgerliga som socialistiska. De leddes 
av Torbjörn Fälldin (c) 1976–78; Ola Ullsten 

(fp) 1978–79; Torbjörn Fälldin (c) 1979–82; 
Olof Palme (s) 1982–86 och Ingvar Carlsson (s) 
1986. Försvarsministrar under dessa år var Eric 
Krönmark, Lars de Geer, Torsten Gustafsson, 
Börje Andersson, Anders "unborg och Roine 
Carlsson.

Den här artikeln kommer huvudsakligen att 
behandla Ljungs tid som överbefäl havare och, i 
den mån det är möjligt, att behandla historiken 
dessförinnan. Tiden före det att han utnämndes 
till överbefälhavare berörs därför endast över-
siktligt. 

Under hösten 1990 kontaktade Lennart 
Ljung krigsarkivarie Erik Norberg och berättade 
att han under sin tid som överbefälhavare hade 
fört tjänsteanteckningar. Han ville nu överlämna 
dem till Krigsarkivet. Lennart Ljung var svårt 
sjuk i cancer och avled i november samma år, 
och det blev aldrig tillfälle till något personligt 
överlämnande. Anteckningarna kom att över-
lämnas under åren 1991–92 till försvarsstaben 
för sekretessgranskning. Först år 1995 överför-
des materialet från högkvarteret till Krigsarkivet. 

Lars Ulfving

Lennart Ljung
En stabil överbefälhavare som utövade sitt ledarskap med fast hand

och åtnjöt stort förtroende under en turbulent tid.

Lars Ulfving

Lennart Ljung
En stabil överbefälhavare som utövade sitt ledarskap med fast hand

och åtnjöt stort förtroende under en turbulent tid.

Det kan vara av värde att reflektera över person-
lighetens betydelse såväl inom försvaret som
för chefsurval i  allmänhet samt vad som kan
ha uppfattats som typiskt för det dåvarande
svenska systemet. Inom det militära systemet
skilde sig situationen från dagens. Då fanns en
stor försvarsmakt, byggd på allmän värnplikt
med fortfarande fa generalspersoner och många
förband. Numera är det tvärtom, med en liten
försvarsmakt byggd på anställd personal oavsett
grad och tjänsteställning.

Det var inte självklart att Lennart Ljung
skulle utses till Sveriges överbefälhavare år 1978.
Med en regering av en annan politisk färg än
Torbjörn Fälldins borgerliga trepartikoalition
hade han kanske inte blivit det. Det är emeller-
tid inte säkert att någon annan hade varit bättre
lämpad för uppgiften än Ljung. Unikt för
svenska förhållanden var att han kom att verka
som överbefälhavare under fem regeringar, som
dessutom skilde sig åt politiskt. Regeringarna
var såväl borgerliga som socialistiska. De leddes
av Torbjörn Fälldin (c) 1976-78; Ola Ullsten

(fp) 1978-79; Torbjörn Fälldin (c) 1979-82;
Olof Palme (s) 1982-86 och Ingvar Carlsson (s)
1986. Försvarsministrar under dessa år var Eric
Krönmark, Lars de Geer, Torsten Gustafsson,
Börje Andersson, Anders Thunborg och Roine
Carlsson.

Den här artikeln kommer huvudsakligen att
behandla Ljungs tid som överbefälhavare och, i
den mån det är möjligt, att behandla historiken
dessförinnan. Tiden före det att han utnämndes
till överbefälhavare berörs därför endast över-
siktligt.

Under hösten 1990 kontaktade Lennart
Ljung krigsarkivarie Erik Norberg och berättade
att han under sin tid som överbefälhavare hade
fört tjänsteanteckningar. Han ville nu överlämna
dem till Krigsarkivet. Lennart Ljung var svårt
sjuk i cancer och avled i november samma år,
och det blev aldrig tillfälle till något personligt
överlämnande. Anteckningarna kom att över-
lämnas under åren 1991-92 till försvarsstaben
för sekretessgranskning. Först år 1995 överför-
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Anteckningarna har därefter varit tillgängliga 
för forskning efter ansökan hos krigsarkivarien. 
Genom publicering av över befäl havare Lennart 
Ljungs tjänstedagböcker har materialet blivit 
till gängligt i sin helhet för såväl forskare som 
andra. 

Det som har legat till grund för denna  artikel 
är således främst hans år 2011 publicerade 
tjänste   dagböcker samt intervjuer/samtal med 
viceamiral Bror Stefenson, som var försvarsstabs-
chef från 1982 fram till Lennart Ljungs avgång 
som överbefälhavare, och generalmajor Håkan 
Pettersson, nuvarande chef för H.M. Konungens 
stab, som under Lennart Ljungs tids om över-
befälhavare och som konungens stabschef var 
en av konungens adjutanter. 

Historik i korthet
Den blivande överbefälhavaren Lennart Ljung 
föddes i Sollefteå den 13 mars 1921. För  äld-
rarna var Hilmer och Greta Ljung. Han växte 
upp i Sollefteå, som då var en ren militärstad, 
och i Gävle under 1930-talet, som också var 
en militärstad men hade ett mer di!erentierat 
näringsliv. Fadern var undero"cer och avan-
cerade senare till kapten vid först Västernorr-
lands regemente, I 21, och senare Gävleborgs 
rull föringsområde. Det andra världskriget och 
faderns yrkesval gjorde o"cersyrket till ett 
natur ligt vägval för Lennart Ljung. 

Ljung gifte sig 1947 med Gertrud Öman, 
dotter till körsnären August Öman och dennes 
hustru Anna. De #ck barnen Lars, född 1948, 
och Anne-Marie, född 1953. 

Ljung blev fänrik vid signaltrupperna år 
1944 när han gick ut från Krigsskolan vid 
Karlberg. Som ung o"cer studerade han ett år 
vid Kungl. Tekniska högskolan i Stockholm. 
I egenskap av signalo"cer genomgick han Spe-
cial Communications Course i  Storbritannien. 
Han  gick Krigshög skolans obligatoriska kurser 
och genomförde med stor framgång en ettårig 
kurs vid General Sta! College i USA under åren 
1956 –57.

Sedan tog karriären fart. Ljung blev kapten 
i generalstabskåren 1957, efter hemkomsten 
från USA. Trupptjänsten genomförde han vid 
 då varande Norra skånska infanteriregementet, 
I 6, år 1960 och han blev major i generalstabs-
kåren år 1961. Han verkade som lärare i  strategi 
vid Militärhögskolan åren 1962–63 och där-
efter, 1965, blev han överstelöjtnant vid  Got- 
 lands regemente, P 18. Året därpå utnämn-
des han till överste och blev chef för försvars-
stabens  operations ledning 2.

1968 utnämndes Ljung till chef för Upp lands 
signalregemente, S 1, som vid den tiden låg för-
lagt till Polacksbacken i  Uppsala i förut varande 
I 8:s kaserner. Vid Östra militär områdes staben 
blev han sektionschef, tillika arméinspektör, år 
1971 och året därpå generalmajor och chef för 
arméstaben. År 1974 blev han blev tillförord-
nad militärbefälhavare vid Västra militärområ-
det, Milo V. Han ansåg det vara ett trevligt, sti-
mulerande och intressant arbete i en landsända 
som han ditintills inte varit särskilt förtrogen 
med.1 Redan då började Lennart Ljung nämnas 
som tilltänkt överbefälhavare.

Op-ledning 1966. Från vänster kapten Christer 
 Fredholm, stabsredaktör Karl-Erik Westerlund, 
kommendör kapten Bengt Forssbeck, okänd,  överste 
Nils Sköld (senare arméchef), kommendör Bengt 
Lundvall, överbefälhavare general Torsten Rapp, 
generalmajor Carl Eric Almgren (senare arméchef), 

överste Bo Westin, överste Lennart Ljung (som 1966 
blev chef för försvarsstabens operationsledning 2) 
och överste B. Liljestrand. Vid kartorna: majorerna 
E. von Celsing till vänster och C.-I. Lindgren till höger. 
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Fredholm, stabsredaktör Karl-Erik Westerlund,
kommendörkapten Bengt Forssbeck, okänd, överste
Nils Sköld (senare armschef), kommendör Bengt
Lundvall, överbefälhavare general Torsten Rapp,
generalmajor Carl Eric Almgren (senare armschef),

Anteckningarna har därefter varit tillgängliga
för forskning efter ansökan hos krigsarkivarien.
Genom publicering av överbefälhavare Lennart
Ljungs tjänstedagböcker har materialet blivit
tillgängligt i  sin helhet för såväl forskare som
andra.

Det som har legat till grund för denna artikel
är således främst hans år 2011 publicerade
tjänstedagböcker samt intervjuer/samtal med
viceamiral Bror Stefenson, som var försvarsstabs-
chef från 1982 fram till Lennart Ljungs avgång
som överbefälhavare, och generalmajor Håkan
Pettersson, nuvarande chef för H.M. Konungens
stab, som under Lennart Ljungs tids om över-
befälhavare och som konungens stabschef var
en av konungens adjutanter.

Historik i korthet
Den blivande överbefälhavaren Lennart Ljung
föddes i  Sollefteå den 13 mars 1921. Föräld-
rarna var Hilmer och Greta Ljung. Han växte
upp i Sollefteå, som då var en ren militärstad,
och i  Gävle under 1930-talet, som också var
en militärstad men hade ett mer differentierat
näringsliv. Fadern var underofficer och avan-
cerade senare till kapten vid först Västernorr-
lands regemente, I  21, och senare Gävleborgs
rullföringsområde. Det andra världskriget och
faderns yrkesval gjorde officersyrket t i l l  ett
naturligt vägval för Lennart Ljung.

Ljung gifte sig 1947 med Gertrud Öman,
dotter till körsnären August Öman och dennes
hustru Anna. De fick barnen Lars, född 1948,
och Anne-Marie, född 1953.
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överste Bo Westin, överste Lennart Ljung (som 1966
blev chef för försvarsstabens operationsledning 2)
och överste B. Liljestrand. Vid kartorna: majorerna
E. von Celsing till vänster och C.-I. Lindgren till höger.

Ljung blev fånrik vid signaltrupperna år
1944 när han gick ut från Krigsskolan vid
Karlberg. Som ung officer studerade han ett år
vid Kungl. Tekniska högskolan i  Stockholm.
I egenskap av signalofficer genomgick han Spe-
cial Communications Course i  Storbritannien.
Han gick Krigshögskolans obligatoriska kurser
och genomförde med stor framgång en ettårig
kurs vid General Staff College i USA under åren
1956-57.

Sedan tog karriären fart. Ljung blev kapten
i generalstabskåren 1957, efter hemkomsten
från USA. Trupptjänsten genomförde han vid
dåvarande Norra skånska infanteriregementet,
16, år 1960 och han blev major i generalstabs-
kåren år 1961. Han verkade som lärare i strategi
vid Militärhögskolan åren 1962-63 och där-
efter, 1965, blev han överstelöjtnant vid Got-
lands regemente, P 18. Året därpå utnämn-
des han till överste och blev chef för försvars-
stabens operationsledning 2.

1968 utnämndes Ljung till chef för Upplands
signalregemente, S 1, som vid den tiden låg för-
lagt till Polacksbacken i Uppsala i förutvarande
I 8:s kaserner. Vid Östra militärområdesstaben
blev han sektionschef, tillika armsinspektör, år
1971 och året därpå generalmajor och chef för
armsstaben. År 1974 blev han blev tillförord-
nad militärbefälhavare vid Västra militärområ-
det, Milo V. Han ansåg det vara ett trevligt, sti-
mulerande och intressant arbete i en landsända
som han ditintills inte varit särskilt förtrogen
med.' Redan då började Lennart Ljung nämnas
som tilltänkt överbefälhavare.
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År 1976 utnämndes han till generallöjtnant 
och blev chef för försvarsstaben. I september 
1976 skedde ett regeringsskifte som kanske 
kunde ha medfört att överbefälhavarfrågan 
kommit att behandlas på ett annat sätt än tidi-
gare. Så blev nu inte fallet. Placeringsalterna-
tiven diskuterades ett upprepat antal gånger. 
Ljung kom att mer eller mindre utgå från att 
det ansågs att han skulle komma att acceptera 
ett eventuellt erbjudande om överbefälhavar-
posten. Men han var i grunden tveksam till om 
han skulle göra det. 

Ljung hade många gånger i slutet av 1976 
och under hela 1977 trä!at försvarsminister 
Eric Krönmark i och utanför tjänsten. Våren 
1977 gjorde han, tillsammans med Krönmark, 
en längre resa bland FN-personal i Israel, Egyp-
ten och på Cypern. Inte vid något tillfälle under 
1976 eller större delen av 1977 berördes frågan 
om den blivande överbefälhavaren dem emellan. 

Den 12 december 1977 kallades Ljung till 
försvarsministern, som frågade om han ville 
acceptera att bli överbefälhavare. Han "ck veta 
att Krönmark länge sett honom som en lämplig 
kandidat även om en annan uppfattning av och 
till hade cirkulerat i pressen. Den 22  december 
fattades beslutet i regeringssammanträde. Där- 
 med blev Ljung utnämnd till general och över-
befälhavare från den 1 oktober 1978. Han kvar-
stod som sådan till den 1 oktober 1986. 

Tiden som överbefälhavare 1978–86
Lennart Ljung är en i raden av överbefälhavare 
som har fört dagboksliknande anteckningar 
under sin ÖB-tid.2 Han var Sveriges sjätte över-
befälhavare sedan det nya överbefälhavareämbe-
tet infördes 1939. 

Under tjänsteresor gjorde Ljung inga inspel-
ningar av förklarliga skäl. Dessa tillkom först 
efter hemkomsten. I vissa fall tycks han ha 
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Den 12 december 1977 kallades Ljung till
försvarsministern, som frågade om han ville
acceptera att bli överbefälhavare. Han fick veta
att Krönmark länge sett honom som en lämplig
kandidat även om en annan uppfattning av och
till hade cirkulerat i pressen. Den 22 december
fattades beslutet i regeringssammanträde. Där-
med blev Ljung utnämnd till general och över-
befälhavare från den 1 oktober 1978. Han kvar-
stod som sådan till den 1 oktober 1986.

Tiden som överbefälhavare 1978-86
Lennart Ljung är en i raden av överbefälhavare
som har fört dagboksliknande anteckningar
under sin ÖB-tid.2 Han var Sveriges sjätte över-
befälhavare sedan det nya överbefälhavareämbe-
tet infördes 1939.

Under tjänsteresor gjorde Ljung inga inspel-
ningar av förklarliga skäl. Dessa tillkom först
efter hemkomsten. I  vissa fall tycks han ha
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gjort minnesanteckningar under sina resor. 
 Anteckningarna har sedan legat till grund för 
inspelningar vid hemkomsten. Redogörelsen 
för en lång inspektion av övervakningsstyrkorna 
i Korea, Kashmir, Syrien, Libanon, Palestina 
och Cypern i november–december 1980 bör 
ha byggt på sådana anteckningar. Denna typ 
av minnesanteckningar tycks inte ha bevarats. 
Inte heller andra typer av stödanteckningar eller 
eventuella koncept har påträ!ats, med undan-
tag av anteckningar från den 28 till den 30 
augusti 1982.

Ljungs dagböcker kommer alltid att vara en 
huvudkälla för analys och förståelse. När det 
gäller grundstötningen av den  sovjetiska ubåten 
i Karlskrona skärgård i oktober 1981 och hante-
ringen av incidenten är överbefäl havarens sam-
verkan och samspel med  statsminister  Tor björn 
Fälldin och utrikes minister Ola  Ullsten av sär-

skilt intresse.  Anteckningarna under de kri ti-
ska dagarna i oktober och november 1981 vitt-
nar om Ljungs stora respekt för statsministern 
och utrikes ministern och deras agerande under 
krisen. Kritiken mot den sällan närvarande för-
svarsministern Torsten Gustafsson är däremot 
hård. Dramatiken blev inte mindre av regerings-
skiftet Fälldin–Palme, som skedde den 8 okto-
ber 1982, mitt under operationerna i Hårs-
"ärden.

De olika regeringarna lade ständigt nya 
utred ningsuppdrag på försvaret och då främst 
på försvarsstaben. I regeringsförklaringen den 
6 oktober 1981, utfärdad av regeringen Fälldin, 
står till exempel: 

Nästa större försvarsbeslut skall fattas 
våren 1982. Det förbereds nu av 1978 
års försvarskommitté. Försvarskommittén 
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ska dagarna i oktober och november 1981 vitt-
nar om Ljungs stora respekt för statsministern
och utrikesministern och deras agerande under
krisen. Kritiken mot den sällan närvarande för-
svarsministern Torsten Gustafsson är däremot
hård. Dramatiken blev inte mindre av regerings-
skiftet Fälldin—Palme, som skedde den 8 okto-
ber 1982, mitt under operationerna i  Hårs-
fjärden.

De olika regeringarna lade ständigt nya
utredningsuppdrag på försvaret och då främst
på försvarsstaben. I  regeringsförklaringen den
6 oktober 1981, utfärdad av regeringen Fälldin,
står till exempel:

Nästa större försvarsbeslut skall fattas
våren 1982. Det förbereds nu av 1978
års försvarskommitt6 Försvarskommittén
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behandlar totalförsvarsgrenarnas  uppgifter 
och resursbehov under den kommande 
fem årsperioden. På det militära området 
förbereds bl.a. omfattande ändringar i 
freds  organisationen. Kommittén behand-
lar också frågan om anska!ning av 1990-
talets strids"ygplan.3

Ytterligare en försvarskommitté, 1984 års för-
svarskommitté, arbetade under Lennart Ljungs 
tid som överbefälhavare. Dess slutbetänkande 
lades fram i februari 1987.

Dagböckerna vittnar således om det tunga, 
omfattande utredningsarbete som från rege-
ringens sida lades på försvarsstaben. Här hade 
Lennart Ljung säkerligen stor nytta av sitt 
lugna, följsamma och balanserade sätt. Hans 
diplomati, låga framtoning och fasta ledarskap 
måste ha varit stora tillgångar under dessa hän-
delserika och arbetsfyllda år.

Som stöd för den ekonomiska planeringen 
hade försvaret sedan 1972 ett nytt  planerings- 
och ekonomisystem, det så kallade FPE- 
systemet. Så här i efterhand är det på sin plats 
att re"ektera över dess e!ektivitet. Att regering 
och riksdag ofta ändrade förutsättningarna för 
beräkningsystemet har inte gjort det lättare för 
vare sig Ljung och hans stab eller hans efter-
trädare.

Under Ljungs ÖB-tid infördes en ny befäls-
ordning. I mångt och mycket var den frukten 
av en kompromiss.4 De tre kårerna,  plutons-, 
kompani- och regementso#cers kårerna, slogs 
samman till en gemensam o#cerskår. Det har 

sedermera visat sig vara en mindre bra lösning, 
varför man i modern tid har återgått till en 
indelning av generalister och specia lister.

Relationerna med Sovjetunionen och dess 
väpnade styrkor var ansträngda under Ljungs 
period som överbefälhavare. Det berodde inte 
bara på den främmande undervattensverksam-
heten, där framför allt grundstötningen med 
”U-137”5 i Karlskrona yttre skärgård och verk-
samheten vid Muskö örlogsbas tilldrog sig den 
största uppmärksamheten under åren. Vi åter-
kommer till detta. Till den långvariga dåliga 
relationen bidrog även DC-3-a!ären från den 
13 juni 1952 och händelsen med det då nya 
signal  spaningsfartyget HMS Orion, som kolli-
derade med den sovjetiska minsveparen T 43 
vid  Baltijsk utanför den sovjetiska kusten. Inci-
denten med ett passagerar"ygplan från Scanair i 
augusti 1984, då en Su-15 från "ygbasen i Vai-
node kränkte svenskt territorium över Gotland 
under fem minuter, förbättrade inte heller rela-
tionen.

Mordet på Olof Palme den 28 februari 1986, 
och överbefälhavarens och försvarsstabens  age- 
 rande i samband med händelsen, väckte kritik. 
Den kritik som riktades mot försvarsmakten 
för senfärdighet var, och är, i högsta grad obe-
fogad. Det visade sig ganska omgående att 
det inte rörde sig om en förestående strategisk 
kupp, genomförd av en främmande makt. En 
sådan hade berört försvaret i allra högsta grad.6 
Hade det rört sig om en statskupp, genomförd 
av krafter inrikes, hade situationen blivit helt 
annorlunda.

Tillträdande ÖB Lennart Ljung 1978. Till vänster 
marinchefen Bengt Schuback och till höger sous-
chefen i försvarsstaben Bengt Lehander. 
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Dessutom krävde mordet på Olof Palme ett 
improviserat direkt engagemang. Lennart Ljung 
undandrog sig inte sitt personliga ansvar utan 
for själv upp till stabsbyggnaden på Lidingö-
vägen 24. Försvarsstabschefen, som befann sig 
på Danderyds sjukhus av privata skäl, kunde 
därmed stanna kvar där. ”Det räckte med att en 
högre beslutsfattare fanns på plats, inte två som 
springer i vägen för varandra, så du kan stanna 
på sjukhuset.”7 Överbefälhavaren tog på sig 
ansvar och uppgifter när det behövdes.

Det var huvudsakligen tre frågor som krävde 
Ljungs uppmärksamhet under en längre tid 
eller hela tiden som överbefälhavare. Försvarets 
försämrade ekonomi och åtföljande försvars-
grensstrider var ett stort problem. Otillräckliga 
anslag, stigande kostnader för utvecklingen av 
JAS och satsningen på ubåtsjakt frestade hårt på 
den ekonomiska planeringen, och stora omprio-
riteringar måste göras inom försvarsmakten och 
mellan dess huvudprogram. Allt detta tvingade 
fram ständiga omorganisationer, sammanslag-
ningar av förband och förbandsnedläggningar. 
Genomförandet av de stora förändringarna 
medförde också att betydande kostnader måste 
tas inom givna budgetramar. En återkommande 
tvistefråga mellan regering och försvarsmakt 
gällde den årliga uppräkningen av försvarsbud-
geten på grund av kostnadsutvecklingen, den så 
kallade priskompensationen.

De nödvändiga omprioriteringarna frestade 
hårt på lojaliteten inom försvarets högsta led-
ning, inte minst inom respektive försvarsgren. 
Försvarsgrenschefer under Ljungs tid som över-

befälhavare var för armén Nils Sköld till 1984 
och från 1984 Erik G.  Bengtsson, för mari nen 
Per Rudberg till 1984 och från 1984 Bengt 
Schuback och för !ygvapnet Dick Stenberg till 
1982 och från 1982 Sven-Olof Olson. Försvars-
stabschefer var Bengt Schuback till 1982 och 
Bror Stefenson från 1982. 

Försvarsgrensfrågan kom att bli ett fortlö-
pande problem8, som en följd av att ekonomin 
hade försämrats för försvaret sedan 1966, då 
”borgfreden” mellan de demokratiska parti-
erna bröts." Redan som en följd av försvars-
beslutet 1958 genomfördes en del förbands-
nedläggningar. Då var det främst marinen som 
#ck stryka på foten till förmån för !ygvapnet 
och den pågående ombeväpningen till totalt 
tolv divisioner A 32 Lansen. Det var till och 
med aktuellt med anska$ning av kärnvapen 
för svenskt vidkommande. Men de omfattande 
omprioriteringarna och förbandsnedläggning-
arna fortsatte som en följd av en allt knappare 
ekonomi för försvarets vidkommande. Det var 
inget nytt, eftersom exempelvis Göta livgarde 
lades ned såväl 1939 som 1980. Vid det senare 
tillfället funderade Ljung på om det skulle bli 
något återuppstående av förbandet i en framtid, 
men det har hitintills inte blivit aktuellt.

I detta sammanhang måste ”övervintrings-
strategin” lyftas fram. Det #nns anledning att 
förmoda att Lennart Ljung, likt många andra 
arméo%cerare, höll tillbaka arméns moderni-
se ring, för att behålla så många förband som 
möj ligt för en framtida eventuell utökning av 
armén. Men detta ”dubbelspel” fördes inte bara 

Sveriges kraftfullaste svar på ubåtsincidenten 1981 
i Karlskrona skärgård ägde rum i luften, då man 
 beordrade ned Viggenflygplan – spaningsviggen för 
underrättelseinhämntning och stridsladdade attack-
viggen för eventuell insats mot fritagningsförsök. 
Någon sådan kom, tack och lov, aldrig att behövas.
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befälhavare var för armen Nils Sköld till 1984
och från 1984 Erik G. Bengtsson, för marinen
Per Rudberg till 1984 och från 1984 Bengt
Schuback och för flygvapnet Dick Stenberg till
1982 och från 1982 Sven-Olof Olson. Försvars-
stabschefer var Bengt Schuback till 1982 och
Bror Stefenson från 1982.

Försvarsgrensfrågan kom att bli ett fortlö-
pande problem8, som en följd av att ekonomin
hade försämrats för försvaret sedan 1966, då
"borgfreden" mellan de demokratiska parti-
erna bröts. Redan som en följd av försvars-
beslutet 1958 genomfördes en del Förbands-
nedläggningar. Då var det främst marinen som
fick stryka på foten till förmån för flygvapnet
och den pågående ombeväpningen til l totalt
tolv divisioner A32 Lansen. Det var till och
med aktuellt med anskaffning av kärnvapen
för svenskt vidkommande. Men de omfattande
omprioriteringarna och förbandsnedläggning-
arna fortsatte som en följd av en allt knappare
ekonomi för försvarets vidkommande. Det var
inget nytt, eftersom exempelvis Göta livgarde
lades ned såväl 1939 som 1980. Vid det senare
tillfället funderade Ljung på om det skulle bli
något återuppstående av förbandet i en framtid,
men det har hitintills inte blivit aktuellt.

I detta sammanhang måste "övervintrings-
strategin" lyftas fram. Det finns anledning att
förmoda att Lennart Ljung, likt många andra
armsofficerare, höll tillbaka armens moderni-
sering, för att behålla så många förband som
möjligt för en framtida eventuell utökning av
armen. Men detta "dubbelspel" fördes inte bara
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från Ljungs sida utan också från regering och 
riksdag, vilka i det närmaste kontinuerligt mins-
kade på anslagen till försvaret.

JAS-projektet och sedermera anska!ningen 
var en viktig angelägenhet. Överbefälhavaren 
såg till att ha rätt personer i sin närhet. General-
major Bengt Lehander, souschef för försvars-
staben 1978–82, var exempelvis en sådan man. 
Men denne kom inte väl överens med Gunnar 
Lindqvist, som var chef för materielverkets 
huvudavdelning för "ygmateriel. Denne hade 
tagit en aktiv del i större delen av Viggen-
programmet. Problemen med Försvarets mate-
rielverk var besvärande inför den fortsatta "yg-
plansanska!ningen. Han hade, enligt Ljungs 
uppfattning, mycket svårt att frigöra sig från 
det sätt att leda hela projektet som gällde för 
37-systemet. 

Ljung såg inte på Lindqvist med blida ögon, 
vilket framgår av dagböckerna och genom-
syrar dessa. Överbefälhavaren var inte heller 

pådrivande i frågan om JAS-anska!ning utan 
snarare en tillskyndare. Det var nödvändigt, 
återigen enligt Ljung, att riksdagsbeslutet om 
JAS- utvecklingen krävde ett annorlunda förhål-
lande mellan industrin och de militära myndig-
heterna. Större ansvar skulle enligt proposition, 
riksdagsbeslut och regeringsdirektiv till över-
befälhavaren ges till den svenska "ygindustrin. 
Ansvar och därmed risktagande skulle bli större 
för industrins del. 

Det synsättet ville Lindqvist, enligt Ljung, 
inte acceptera. Han menade framför allt att 
det innebar alltför stora ekonomiska risker för 
försvarets del. (Författaren undrar om det #nns 
en viss inkonsekvens här i det nedtecknade.) 
Men avgörandet i utvecklings- och anska!-
ningsfrågan är trots allt politiskt, inte en militär 
angelägenhet, vilket framhålls i dagböckerna. 
Anska!ningen av "ygplan JAS 39, i dess första 
versioner, beslöts av riksdagen 1982 i samband 
med försvarsbeslutet samma år.
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återigen enligt Ljung, att riksdagsbeslutet om
JAS-utvecklingen krävde ett annorlunda förhål-
lande mellan industrin och de militära myndig-
heterna. Större ansvar skulle enligt proposition,
riksdagsbeslut och regeringsdirektiv till över-
befälhavaren ges till den svenska flygindustrin.
Ansvar och därmed risktagande skulle bli större
för industrins del.

Det synsättet ville Lindqvist, enligt Ljung,
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Frånsett det dagliga säkerhetspolitiska bruset 
av stort och smått, fanns det tillfällen då världs-
läget från tid till annan uppfattades som all-
varligt, exempelvis den sovjetiska inmarschen i 
Afghanistan mellandagarna 1979,  situationen i 
Polen och Falklandskriget, vilka berörde  Lennart 
Ljung i egenskap av överbefälhavare. År 1981 
inträ!ade emellertid något nytt som har kommit 
att påverka Sveriges säkerhetspolitik sedan dess.

Klockan sex minuter i tio på förmiddagen, 
onsdagen den 28 oktober 1981, rapporterades 
till Örlogsbas Syd i Karlskrona att en ubåt stod 
på grund i infarten till Gåse"ärden. Det visade 
sig vara den sovjetiska ubåten ”U-137” av 
Whiskey -klass.9 Att allt tydde på att ubåten var 
beväpnad med två torpeder med kärnladdning 
M 57 gjorde inte den säkerhetspolitiska situa-
tionen lättare att hantera.

Två år senare, den 1 oktober 1982, gick ridån 
upp för Hårs"ärsincidenten. En omfattande 
och utdragen ubåtsjaktsoperation i  Stockholms 
södra skärgård inleddes. Frånsett att verksam-
heten var utdragen kom det även att ske ett 
regeringsskifte under tiden, vilket naturligtvis 
komplicerade situationen. Det var en borger-
lig regering under Torbjörn Fälldin som, under 
pågående incident, lämnade plats för en social-
demokratisk regering under Olof Palme. Rege-
ringsskiftet Fälldin–Palme skedde som nämnts 
den 8 oktober 1982. Att försvarsministern Börje 
Andersson inte trivdes i Stockholm gjorde det 
inte lättare för honom. Han avgick i slutet av 
november 1982 och ersattes av Anders #un-
borg samt senare av Roine Carlsson.

Händelserna i Hårs"ärden blev inledningen 
till en lång period av ubåtsjakt, som kom att 
påverka försvarets inriktning och ekonomi. Det 
framgår av dagboken att Lennart Ljung inte 
heller var belåten med bristen på resultat av 
ubåtsjakterna. Under inledningen av 1980-talet 
hade ubåtsjaktsförmågan gått ned. I samband 
med inledningen av Hårs"ärdsincidenten avrus-
tades det enda e!ektiva fartyget för ubåtsjakt 
som då fanns, jagaren Halland. Sedan återstod 
endast några helikoptrar och patrullbåtar med 
begränsad ubåtsjaktförmåga. Allt var ett resul-
tat av 1972 års försvarsbeslut, sedan skulle sjö-
fartsskydd och folkförsörjning lösas med ”andra 
medel”, i praktiken förhandslagring av viktiga 
förnödenheter samt import. Det tog sedan nära 
ett decennium att bygga upp en ubåtsjaktsför-
måga, värd namnet, på nytt.10

Ljungs relation med statsledning,$framför allt 
med Torbjörn Fälldin, var mycket god. Arbets-
fördelningen gav sig självt. I dagboken framgår 
att Ljung var mindre belåten med försvars-
ministerns agerande i samband med den sov-
jetiska ubåtens grundstötning 1981. Det kan i 
detta sammanhang också vara värt att nämna att 
Ljung inte var en politiserande general som gick 
bakom ryggen på statsledningen, oavsett dess 
politiska färg. Författaren förmodar att detta 
kom att uppskattas just därför, oavsett regering.

Något som vållat en debatt i modern tid är 
varför överbefälhavaren Lennart Ljung lät sam-
arbetet med västmakterna mer eller mindre upp-
höra, vilket framförs i en avhandling av Robert 
Dalsjö, Life-line lost.11 Förmodligen fanns det 

Överbefälhavaren Lennart Ljung under ett besök 
i Kalixlinjen tillsammans med Finlands försvars-
makts kommendör, general Jaako Valtanen, i maj 
1984. Valta nen tackar en hemvärnsfänrik för hans 
föredragning. Ljungs ansiktsuttryck avspeglar hans 

vänliga attityd till all personal vid förbandsbesök. 
På bilden syns även försvarsområdesbefälhavaren, 
överste Lars Nordmark. 
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demokratisk regering under Olof Palme. Rege-
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vänliga att i tyd till all personal vid förbandsbesök.
På bilden syns även försvarsområdesbefälhavaren,
överste Lars Nordmark.
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förnödenheter samt import. Det tog sedan nära
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Ljungs relation med statsledning, framför allt
med Torbjörn Fälldin, var mycket god. Arbets-
fördelningen gav sig självt. I  dagboken framgår
att Ljung var mindre belåten med försvars-
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Ljung inte var en politiserande general som gick
bakom ryggen på statsledningen, oavsett dess
politiska färg. Författaren förmodar att detta
kom att uppskattas just därför, oavsett regering.

Något som vållat en debatt i modern tid är
varför överbefälhavaren Lennart Ljung lät sam-
arbetet med västmakterna mer eller mindre upp-
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mer i ärendet än vad som är allmänt känt.12 Men 
jag vill hävda att förbindelserna inte upphörde 
helt, utan snarare ”försvann under ytan” och 
doldes inom underrättelseväsendets värld, även 
om kontakterna därmed kanske inte genomför-
des med samma intensitet och framför allt inte 
på samma höga nivå, utan snarare med större 
diskretion än tidigare.13

Boendet på Skeppsholmen såg Ljung som 
en fördel, om inte annat så för motionerandet 
med cykeln. I samband med sin avgång ur aktiv 
tjänst utnämndes han till förste adjutant och 
chef för H.M. Konungens stab, men den 19 
november 1990 avled han. Ljung hann således 
tjänstgöra i den befattningen i endast fyra år 
innan han blev svårt sjuk. Det kan dock kon-
stateras att han hade ett gott namn hos alla vid 
hovet. Hans diplomatiska framtoning kom för-
modligen till sin rätt, då som tidigare. 

Några slutreflektioner
En människa förändras förmodligen inte så 
mycket under sin levnad. Visst kan det visa sig 
tidigt vad det kommer att bli av personen, men 
också att de grundläggande karaktärsdragen 
ofta blir bestående genom åren om de inte för-
tärs av sjukdomar och brustna illusioner. 

Vad som visade sig, åtminstone sedan Len-
nart Ljung hade hunnit ”klättra i graderna”, var 
att han fort farande ”såg” den han talade med. 
Det gällde hög som låg, även före hans tid som 
överbefälhavare.14 Det kom förmodligen till 
nytta när hans diplomatiska talanger blev mer 
tydliga och dessutom behövdes. 

Förmodligen försökte Ljung vara så ärlig som 
uppgiften som överbefälhavare medgav. Som ett 
exempel kan anges att Lars Werner! (vpk) inte 
"ck vara med vid känsliga föredragningar, men 
"ck en egen. Då kan vi förmoda att Ljung vak-
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tade sin tunga mer än vanligt, även om han i 
stort delgav Werner samma information.15 Det 
innebar också att han inte var till besvär för 
efterträdaren, Bengt Gustafsson, och således inte 
lade sig i dennes sätt att utöva sitt ämbete. Det 
kan därför, med viss säkerhet, påpekas att Ljung 
inte var en ”politiserande” militär, vare sig före, 
under eller efter sin tid som överbefäl havare. 
Det uppskattades förmodligen i alla läger.

Kontakter mellan överbefälhavare och för-
svarsstabschef förekom ofta på daglig basis. 
Över befälhavaren var ofta nog ute på förband, 
medan stabschefen var hemma! vid försvars sta-
ben för att sköta de mer ”vardagliga”!rutinerna. 
Det förekom veterligt inga hårda ord i stabs-
arbetet, eller någon form av ”utskällningar”.!Det 
före kom heller aldrig något ”konstrande” i stabs-
arbetet, utan det rörde sig om ”raka rör” mellan 
överbefälhavaren och stabschefen. Egent ligen 
ville han inte lägga sig i utan litade på andras 
omdöme, trots att de var underordnade. 

Lennart Ljung klarade bra av en politiskt tur-
bulent period. Han var väl sedd!i stora kretsar, 
även utanför den militära sfären. Det var inget 
bekymmer med en överbefälhavare som gjorde 
”egen! politik”. Underrättelsemässigt behövde 
Ljung inte hållas informerad!om detaljer. Men 
författaren16 bedömer att han nog höll sig infor-
merad i alla fall. 

Några slutord, som är värda att återge, läm-
nades av Wilhelm Odelberg, andre styresman 
i Krigsvetenskapsakademien. Han gav en "n 
karak täristik av Lennart Ljung i sina minnesord 
vid dess högtidssammankomst 1990: 

Var och en som hade att ska#a med Len-
nart Ljung i tjänsten, sociala sammanhang 
och i det vardagliga livet, fäste sig vid hans 
vänlighet och omtänksamhet. Man har 
framhållit hans stora teoretiska och prak-
tiska begåvning, klara intellekt och starka 

ansvarskänsla. Han var alltid väl påläst, 
snabb i analys, lugn i besvärliga och irrite-
rande situationer och med ett outtröttligt 
gediget och fast ledarskap. Samtidigt var 
han en försiktig general.

Ljungs allmänt omvittnade lugna och säkra 
ledar skap och hans fasthet avspeglas i dag boken. 
Där saknas normalt de temperamentsfulla ut- 
brotten. När tonläget vid enstaka tillfällen höjs 
och man anar kritik gäller det att spetsa öronen. 
Metoden att tala in på band som sedan skall 
renskrivas av en utomstående medför säkert en 
viss självcensur, vad gäller uttalanden om per-
soner och förhållanden. Det "nns inte något 
i texterna som tyder på att ett syfte med dag-
boksskrivandet skulle ha varit att försvara 
handlingssätt eller beslut inför framtiden. För 
Ljung gällde det att dokumentera ett skeende 
så objektivt som möjligt. Hans egen praktiska 
nytta av att göra anteckningar som stöd i den 
egna verksamheten bör ha varit huvudsyftet. En 
noggrann genomläsning av materialet visar att 
han undviker att närmare utveckla vissa kvali"-
cerat känsliga försvarsuppgifter. Det gäller för-
modligen speciellt frågor rörande den särskilda 
underrättelsetjänsten. Här förekommer endast 
antydningar. Med tanke på vad som skrivs i 
Robert Dalsjös avhandling,17 gjordes nog inte 
alltid ens det.
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ansvarskänsla. Han var alltid väl påläst,
snabb i analys, lugn i besvärliga och irrite-
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gediget och fast ledarskap. Samtidigt var
han en försiktig general.

Ljungs allmänt omvittnade lugna och säkra
ledarskap och hans fasthet avspeglas i dagboken.
Där saknas normalt de temperamentsfulla ut-
brotten. När tonläget vid enstaka tillfållen höjs
och man anar kritik gäller det att spetsa öronen.
Metoden att tala in på band som sedan skall
renskrivas av en utomstående medför säkert en
viss självcensur, vad gäller uttalanden om per-
soner och förhållanden. Det finns inte något
i texterna som tyder på att ett syfte med dag-
boksskrivandet skulle ha varit at t  försvara
handlingssätt eller beslut inför framtiden. För
Ljung gällde det att dokumentera ett skeende
så objektivt som möjligt. Hans egen praktiska
nytta av att göra anteckningar som stöd i den
egna verksamheten bör ha varit huvudsyftet. En
noggrann genomläsning av materialet visar att
han undviker att närmare utveckla vissa kvalifi-
cerat känsliga försvarsuppgifter. Det gäller för-
modligen speciellt frågor rörande den särskilda
underrättelsetjänsten. Här förekommer endast
antydningar. Med tanke på vad som skrivs i
Robert Dalsjös avhand1ing,17 gjordes nog inte
alltid ens det.
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De dagböcker som bevarats från våra över-
befälhavare förvaras alla i Krigsarkivet och 
är av skiftande karaktär.

Olof !örnell, ÖB 1939–44, förde dag- 
bok under större delen av sitt liv, från tidiga 
ungdomsår till och med 1975, två år före 
sin död vid 100 års ålder. Anteckningarna 
förblir summariska. Som ett exempel kan 
nämnas den lakoniska anteckningen från 
den 9 april 1940: ”Red ej i dag.” Det bör 
påpekas att morgonritten var en central del 
i !ör nells morgonrutiner. Kritik har rik-
tats mot !örnells knapphändiga anteck-
ningar. Större utförlighet och uttalande 
ställningstaganden i svåra lägen under 
beredskapen hade önskats. Men kritikerna 
borde vara glada över att han över huvud 
taget nedtecknade något i en så pressad tid. 
Att skriva dagbok tillhör inte överbefälhava-
rens tjänste uppgifter, även om högre chefer 
ofta nog skriver personliga dagböcker.

Helge Jung, ÖB 1944–51, skrev omfat-
tande anteckningar på lösa dagboksblad 
under sin tid som överbefälhavare. Här 
blan  das privatliv och tjänst. Anteckning-
arna är oftast uttrycksfulla och personliga 
och speglar ibland starka känslor. Meningen 
tycks ha varit att dagböckerna skulle ha 
legat till grund för ett framtida memoar-
skrivande.

Nils Swedlund, ÖB 1951–61, skrev inga 
regelrätta dagböcker, men i hans arkiv "nns 
ett dagboksliknande material från tjänsten. 
Särskilt innehållsrikt är materialet från tiden 
som överbefälhavare. Så kallade dag listor, 
upprättade inom försvarsstaben, ligger till 
grund för anteckningarna. Daglistorna har 

använts som underlag för anteckningar om 
vad som hade hänt under dagen. Han har 
dessutom tillfört listorna promemorior och 
andra anteckningar, som belyser hans verk-
sam het och ställningstaganden i olika frågor 
som han ansett vara värda att bevara inför 
framtiden.

Även från Torsten Rapp, ÖB 1961–70, 
"nns dagliga anteckningar från hans tid 
som överbefälhavare. Rapp har helt enkelt 
använt sig av sina skrivbordskalend rar som 
underlag för korta anteckningar. Till kalen-
d rarna har han sedan lagt diverse blyerts-
noter ingar om möten, promemorior och 
utkast.

Stig Synnergren, ÖB åren 1970–78, har 
inte efterlämnat någon typ av dagboks  an-
teck ningar från tiden som överbefälhavare, 
såvida inte sådana dyker upp i framtiden. 

Det är inte känt om någon överbefäl-
havare efter Lennart Ljung har fört anteck-
ningar. Inga sådana har åtminstone ännu 
överlämnats till Krigsarkivet.

Om Ljung förde några tjänstedagböcker 
under perioden den 1 oktober 1978 till den 
22 mars 1980 är i dag inte känt. Efterforsk-
ningar i försvarsstaben och förfråg ningar 
hos familjen har inte givit något resultat. 
En omständighet som talar för att det kan 
ha funnits renskrifter daterade före den 
23 mars 1980 är att anteckningarna detta 
datum börjar abrupt utan någon typ av 
introduktion. Något som däremot talar 
emot detta är att nästa anteckning är från 
den 25 april 1980. Först därefter blir ”skri-
vandet” mer regelbundet.
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dessutom tillfört listorna promemorior och
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underlag för korta anteckningar. Till kalen-
drarna har han sedan lagt diverse blyerts-
noteringar om möten, promemorior och
utkast.

Stig Synnergren, ÖB åren 1970-78, har
inte efterlämnat någon typ av dagboksan-
teckningar från tiden som överbefälhavare,
såvida inte sådana dyker upp i framtiden.

Det är inte känt om någon överbefäl-
havare efter Lennart Ljung har fört anteck-
ningar. Inga sådana har åtminstone ännu
överlämnats till Krigsarkivet.

Om Ljung förde några tjänstedagböcker
under perioden den 1 oktober 1978 till den
22 mars 1980 är i dag inte känt. Efterforsk-
ningar i  försvarsstaben och förfrågningar
hos familjen har inte givit något resultat.
En omständighet som talar för att det kan
ha funnits renskrifter daterade före den
23 mars 1980 är att anteckningarna detta
datum börjar abrupt utan någon typ av
introduktion. Något som däremot talar
emot detta är att nästa anteckning är från
den 25 april 1980. Först därefter blir "skri-
vandet" mer regelbundet.
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Grunden till den svenska armén utgjordes av soldater 
som stred till fots, medan stormakternas krigsmakter 
i större utsträckning färdades i pansarfordon. Bris-
terna i rörelse och skydd kunde kompenseras av att 
man drog fördel av den svenska terrängen.
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Carl August Ehrensvärd bevittnar en övning 
i slutet av 1930-talet. Ehren svärd, som var 
arméchef 1948–57, tänkte alltid operativt 
och var en av de ledande i kretsen kring 
Ny Militär Tidskrift.

Carl August Ehrensvärd bevittnar en övning
i slutet av 1930-talet. Ehrensvärd, som var
arméchef 1948-57, tänkte alltid operativt
och var en av de ledande i kretsen kring
Ny Militär Tidskrift.
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Utan överdriven anspråkslöshet slår Carl August 
Ehrensvärd an tonen i sina memoarer med orden 
”Olika omständigheter har gjort att jag rätt 
ofta varit med i betydelsefulla sammanhang”.1 

I memoarboken liksom i de dagboksanteck-
ningar som blivit publicerade har han tecknat 
sin bild av den militära karriären alltifrån ung-
domen och deltagandet i !nska inbördeskriget 
fram till slutbefattningen som chef för armén.2

Carl August Ehrensvärd föddes den 3 augusti 
1892 i Karlskrona som son till kaptenen, senare 
amiralen, Carl August Ehrensvärd. Han avled 
den 24 april 1974. Han inledde sin militära kar-
riär som underlöjtnant vid Svea livgarde 1913, 
tog ett viktigt steg i karriären när han blev kapten 
vid generalstaben 1926, avancerade till avdel-
ningschef vid generalstabens centralavdelning 
1935 och blev följdenligt tilldelad befattningen 
som avdelningschef vid den nyinrättade försvars-
stabens arméoperationsavdelning 1937. År 1938 
överfördes han som överstelöjtnant till Göta liv-
garde, där han under ett år tjänstgjorde som chef 
för den nyligen organiserade stridsvagnsbataljo-

nen. År 1940 utnämndes han till överste.
Omedelbart efter den tyska invasionen i Dan-

mark och Norge den 9 april 1940 förordnades 
Ehrensvärd som stabschef vid 2. armékåren vid 
västgränsen. Detta var en viktig befattning i en 
utsatt del av landet. Under 1940–41 innehade 
han interimistiskt befattning som chef för Krigs-
högskolan, varefter han 1941 placerades på tjäns-
ten som chef för Södra skånska regementet. Året 
därefter återvände han till den centrala organisa-
tionen i egenskap av sektionschef vid försvarssta-
ben. Han utnämndes 1944 till generalmajor och 
chef för försvarsstaben. Några år senare, 1947, 
lämnade han åter de centrala staberna för ett 
mellanspel som militärbefälhavare vid I. militär-
området, som hade sin stab i Kristianstad. Han 
stannade där ett år, tills han 1948 utnämndes till 
chef för armén. Omedelbart efter avgången från 
befattningen, 1957, utnämndes han till general.

Den andra karriären
Men Ehrensvärd hade också en andra militär 
karriär. Medan han fortfarande var löjtnant i 
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Utan överdriven anspråkslöshet slår Carl August
Ehrensvärd an tonen i sina memoarer med orden
"Olika omständigheter har gjort att jag rätt
ofta varit med i betydelsefulla sammanhang" 1
I memoarboken liksom i  de dagboksanteck-
ningar som blivit publicerade har han tecknat
sin bild av den militära karriären alltifrån ung-
domen och deltagandet i finska inbördeskriget
fram till slutbefattningen som chef för armen.2

Carl August Ehrensvärd föddes den 3 augusti
1892 i Karlskrona som son till kaptenen, senare
amiralen, Carl August Ehrensvärd. Han avled
den 24 april 1974. Han inledde sin militära kar-
riär som underlöjtnant vid Svea livgarde 1913,
tog ett viktigt steg i karriären när han blev kapten
vid generalstaben 1926, avancerade till avdel-
ningschef vid generalstabens centralavdelning
1935 och blev följdenligt tilldelad befattningen
som avdelningschef vid den nyinrättade försvars-
stabens armeoperationsavdelning 1937. År 1938
överfördes han som överstelöjtnant till Göta liv-
garde, där han under ett år tjänstgjorde som chef
för den nyligen organiserade stridsvagnsbataljo-

nen. År 1940 utnämndes han till överste.
Omedelbart efter den tyska invasionen i Dan-

mark och Norge den 9 april 1940 förordnades
Ehrensvärd som stabschef vid 2. armskåren vid
västgränsen. Detta var en viktig befattning i en
utsatt del av landet. Under 1940-41 innehade
han interimistiskt befattning som chef för Krigs-
högskolan, varefter han 1941 placerades på tjäns-
ten som chef för Södra skånska regementet. Året
därefter återvände han till den centrala organisa-
tionen i egenskap av sektionschef vid försvarssta-
ben. Han utnämndes 1944 till generalmajor och
chef för försvarsstaben. Några år senare, 1947,
lämnade han åter de centrala staberna för ett
mellanspel som militärbefälhavare vid I. militär-
området, som hade sin stab i Kristianstad. Han
stannade där ett år, tills han 1948 utnämndes till
chef för armen. Omedelbart efter avgången från
befattningen, 1957, utnämndes han till general.

Den andra karriären
Men Ehrensvärd hade också en andra militär
karriär. Medan han fortfarande var löjtnant i
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Sverige, utnämndes han 1918 till major i den 
!nska armén. Han hade under månaderna 
februari till mars detta år tjänstgjort som adju-
tant vid det svenska Ålandsdetachementets stab. 
Under !nska inbördeskriget gjorde han tjänst 
som kompanichef vid Skärgårdens frikår, där 
han vid avgången i juni 1918 nått befattning 
som kårchef. Med vinterkrigets utbrott 1939 
fann han anledning att återknyta till sin tidigare 
!nska tjänstgöring. Under tiden från decem-
ber 1939 till april 1940 tjänstgjorde han som 
stabschef vid Svenska frivilligkåren i Finland. År 
1940 utnämndes han till överste i !nska armén, 
kort tid innan han nådde samma grad i den 
svenska armén.

En tidig anknytning till det ständigt pågå-
ende militärpolitiska utredningsarbetet i Sverige 
!ck Ehrensvärd som sakkunnig i 1930 års för-
svarskommission, som i och med 1936 års för-
svarsbeslut kom att leda till en modernisering av 
armén och en försiktig upprustning. Han kom 
senare att sitta med i 1940 års civilförsvarsutred-
ning och 1945 års försvarskommitté. Bilden av 
Ehrensvärds insatser blir knappast fullständig 
utan nämnande av den publicistiska verksamhet 
som inleddes med kapitlet ”Sveriges militär-
politiska läge”, vilket ingår i den betydelsefulla 
programskriften Antingen-Eller (1930). Till 
hans övriga verk räknas Svenska försvarsprinci-
per (1935), Hårt mot hårt (1943), Vett och vilja 

(1957) samt memoarboken I rikets tjänst (1965). 
Här bör också nämnas hans medverkan som 
fack medarbetare i Svenska Dagbladet.

Sedan slutet av 1920-talet hade Ehrensvärd 
tillhört den krets av yngre arméo"cerare som 
bland annat med utgångspunkt från organet Ny 
Militär Tidskrift verkat för en teknisk och tak-
tisk nyorientering inom armén. Han hade som 
avdelningschef vid generalstabens centralavdel-
ning och senare försvarsstabens arméoperations-
avdelning handlagt och i betydande utsträckning 
själv drivit frågor av långtgående vikt. Hit hörde 
krigsplanläggningen med dess alltmer östligt 
betonade inriktning och de organisationsåtgär-
der som måste vidtas till följd av 1936 års för-
svarsbeslut. Hit hörde också frågor inom ramen 
för den fortgående centraliseringen av försvarets 
högsta ledning, inrättandet av försvarsstaben, 
etablerandet av en tjänst som överbefälhavare 
först i krigstid, så småningom också under freds-
förhållanden.

Ehrensvärd måste anses ha haft goda förut-
sättningar för sin medverkan i Ålandsförhand-
lingarna 1938. Han hade utomordentliga kon-
takter i Finland, där hans insatser i inbördes kriget 
räknades honom till godo. Han var efter egna 
erfarenheter väl förtrogen med frågor rörande 
den svenska operativa planeringen. Redan i in-
ledningen av sin karriär gjorde han insatser som 
låg till grund för 1927 års allmänna försvarsplan. 

Sverige, utnämndes han 1918 till major i den
finska armen. Han hade under månaderna
februari till mars detta år tjänstgjort som adju-
tant vid det svenska Ålandsdetachementets stab.
Under finska inbördeskriget gjorde han tjänst
som kompanichef vid Skärgårdens frikår, där
han vid avgången i juni 1918 nått befattning
som kårchef. Med vinterkrigets utbrott 1939
fann han anledning att återknyta till sin tidigare
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ber 1939 till april 1940 tjänstgjorde han som
stabschef vid Svenska frivilligkåren i Finland. År
1940 utnämndes han till överste i finska armen,
kort tid innan han nådde samma grad i den
svenska armen.

En tidig anknytning till det ständigt pågå-
ende militärpolitiska utredningsarbetet i Sverige
fick Ehrensvärd som sakkunnig i 1930 års för-
svarskommission, som i och med 1936 års för-
svarsbeslut kom att leda till en modernisering av
armen och en försiktig upprustning. Han kom
senare att sitta med i 1940 års civilförsvarsutred-
ning och 1945 års försvarskommitte. Bilden av
Ehrensvärds insatser blir knappast fullständig
utan nämnande av den publicistiska verksamhet
som inleddes med kapitlet "Sveriges militär-
politiska läge", vilket ingår i den betydelsefulla
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(1957) samt memoarboken I rikets tjänst (1965).
Här bör också nämnas hans medverkan som
fackmedarbetare i Svenska Dagbladet.

Sedan slutet av 1920-talet hade Ehrensvärd
tillhört den krets av yngre armsofficerare som
bland annat med utgångspunkt från organet Ny
Militär Tidskrift verkat för en teknisk och tak-
tisk nyorientering inom armen. Han hade som
avdelningschef vid generalstabens centralavdel-
ning och senare försvarsstabens armeoperations-
avdelning handlagt och i betydande utsträckning
själv drivit frågor av långtgående vikt. Hit hörde
krigsplanläggningen med dess alltmer östligt
betonade inriktning och de organisationsåtgär-
der som måste vidtas till följd av 1936 års för-
svarsbeslut. Hit hörde också frågor inom ramen
för den fortgående centraliseringen av försvarets
högsta ledning, inrättandet av försvarsstaben,
etablerandet av en tjänst som överbefälhavare
först i krigstid, så småningom också under freds-
förhållanden.

Ehrensvärd måste anses ha haft goda förut-
sättningar för sin medverkan i Ålandsförhand-
lingarna 1938. Han hade utomordentliga kon-
takter i Finland, där hans insatser i inbördeskriget
räknades honom till godo. Han var efter egna
erfarenheter väl förtrogen med frågor rörande
den svenska operativa planeringen. Redan i in-
ledningen av sin karriär gjorde han insatser som
låg till grund för 1927 års allmänna försvarsplan.
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Planläggningsarbetet gav honom också tillfälle 
till nära kontakter med !nländska o"cerare. 
Ålandsproblemet stod redan nu i förgrunden. 
De förhandlingar som inleddes 1937 resulterade 
i Stockholmsplanen som beredde marken för en 
svensk- !nsk samverkan till Ålands försvar. En 
samordning mellan stridskrafterna befästes kort 
därpå i den så kallade koordinationsplanen. 
Under hela detta förlopp hade Ehrensvärd en 
central roll i utredningsarbete och förhandlingar.

Den svenska utrikespolitikens inriktning mot 
Östersjöområdet tilltalade Ehrensvärd. I kabi-
nettssekreterare Erik Boheman hade han inom 
utrikesledningen en uppskattad kontakt, som 
han känt sedan arbetet i 1930 års försvarskom-
mission. Under andra världskriget upprätthöll 
de båda nära kontakter. De utnyttjade varand-
ras kunskaper och ställning till ömsesidig nytta. 
Även om Ehrensvärd inte förekommer lika #itigt 
i Bohemans memoarer3 som Boheman framträ-
der i Ehrensvärds dagbok, hade Ehrensvärd här 
otvivelaktigt tillträde till den högsta utrikesled-
ningen. Hans kontakter med utrikesminister 
Rickard Sandler blev tämligen täta. Detsamma 
gällde i något mindre utsträckning med dennes 
efterträdare Christian Günther. Ehrensvärd vär-
desatte Boheman högt och kontrasterade honom 
gärna mot chefen för politiska avdelningen och 
senare sändebudet i Moskva, Sta$an Söderblom.

Det råder ingen tvekan om att Ehrensvärd 
föredrog Sandler framför Günther. Till detta 
bidrog såväl den aktiva politik som Sandler 
under en tid bedrev i Östersjöområdet som det 
personliga engagemang i utrikespolitik och stra-

tegi som Ehrensvärd uppskattade hos Sandler 
men i hög grad saknade hos Günther. Säkert 
bidrog också det förhållande att Ehrensvärd 
under Sandlers ämbetstid kunde upprätthålla 
direkta kontakter med utrikesledningen på ett 
sätt som knappast var möjligt senare.

Engagerad beredskap
I en särskild promemoria, ”Glimtar från försvars-
staben”, upprättad troligen 1952 och ingående 
i Ehrensvärds arkiv,4 framhåller Ehren svärd att 
samarbetet mellan försvarsstaben och utrikes-
departementet försvårades genom direkta ingri-
panden av Günther. Vid vissa tillfällen skall det 
ha förbjudits att lämna orientering i viktiga 
frågor till försvarsstaben, även om Boheman 
stundom skall ha kringgått förbuden. Orsaker 
till svårigheterna med Günther var för Ehren-
svärd också ”dennes sagolika lättja (enligt Bohe-
man), hans köld (enligt andra)”, och hans okun-
nighet i militära frågor, vilka han sällan trängde 
djupare in i. Omdömet om utrikesministern 
nyanseras dock något av Ehrensvärds uppfatt-
ning om utrikesdepartementets lyhördhet inför 
krav på beredskapshöjningar.

Ehrensvärd uppehåller sig också vid de läges-
föredragningar som hölls under kriget i utrikes-
departementet. Finansminister Ernst Wigforss, 
som ofta hade en annan uppfattning om läget 
än Ehrensvärd, skall ha demonstrerat sitt obe-
tydliga intresse genom att alltid sitta försjunken 
i någon lunta. Samarbetet med regeringen skall 
ha försvårats av att Sköld ofta intog en skeptisk 
hållning gentemot utrikesledningen. En viktig 
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mellan ställning hade här Henry Kellgren, som 
stod såväl Günther som överbefälhavaren Olof 
!örnell nära. Ehrensvärd betvivlade inte Kell-
grens begåvning och allmänna skicklighet. 
Däremot uppfattade han det som besvärande att 
Kellgren upprätthöll direkta kontakter med över-
befälhavaren snarare än med försvarsstabschefen. 
På detta sätt kanaliserades viktiga och ibland 
politiskt färgade spörsmål förbi den viljestarke 
och ständigt handlingsvillige  Ehrensvärd.

Till saken hör Ehrensvärds fasta tro på de 
allierades seger i världskriget. Man får intrycket 
att uppfattningen om kollegerna i inte ringa mån 
färgats av hans uppfattning om deras allmänna 
utrikespolitiska grundsyn. Ehrensvärds inställ-
ning till det internationella maktspelet påverka-
des för övrigt inte bara av den säkerhetspolitiska 
analysen. Genom såväl den första hustrun, tyska 
grevinnan Gisela von Bassewitz, som genom den 
egna familjens förbindelser med släkten Douglas 
var han befryndad med det gamla Tysklands 
etab lissemang. Med denna bakgrund var det inte 
onaturligt för honom att betrakta de nya tyska 
makthavarna med skepsis.

Ett intressant inslag i det politiska spelet är 
synen på beredskapens omfattning under skif-
tande lägen. Ehrensvärd tillhörde dem som an - 
såg att man i lägen som inte var akuta endast 
skulle ha ett minimum av trupp inkallad men 
samtidigt ha god beredskap för att vidta en 
snabb förstärkning. Personalen borde inte över-
ansträngas. Dessutom var det nödvändigt att 
statbefäl i största möjliga utsträckning "ck ägna 
sig åt utbildning av rekryter. I viss utsträckning 
upprätthölls detta system vid armén.

Ett typfall när det gäller handläggningen av 
beredskapsfrågor kunde enligt Ehrensvärd gå till 
så att Sköld i en första etapp motsatte sig för-
slagen till beredskapsökning. Utrikesdeparte-
mentet kunde däremot ställa sig förstående, men 
det stöd som lämnades militärledningen därifrån 
var ofta lamt. I en andra etapp kunde så Sköld 

övertygas. Därpå blev det aktuellt att fastställa 
vilka förband som borde inkallas liksom dagarna 
för inkallelsen. I regel blev dock dagsangi velsen 
endast preliminär, då Sköld ofta antydde att ”det 
inte var så brått”. Slutligen beslöt sig ändå rege-
ringen, men inkallelsedagarna sköts ofta en bra 
bit framåt för att inte ”oroa folket”. Om Ehren-
svärd här gör en åtskillnad mellan den period i 
krigets inledningsskede då han stod som utanför-
stående iakttagare och den tid i slutet av kriget då 
han i egenskap av försvarsstabschef själv kunde 
föredra sådana frågor, står inte helt klart. Klart är 
i alla fall att handläggningen, som säkert ibland 
var befogad, inte kunde undgå att pröva Ehren-
svärds tålamod.

I korrespondens och dagboksanteckningar 
röjer Ehrensvärd en betydande målmedvetenhet. 
Det "nns inte utrymme för funderingar över 
handlingsalternativ, ingen tvekan inför skynd-
samma åtgärder. Andra kan vara veliga eller råd-
lösa, men inte han. Detta bidrar till att ge ett 
något rastlöst intryck, som förmodligen speglar 
upphovsmannens personlighet. Men målmedve-
tenheten syftade inte bara till militära reformer. 
Befordringsärenden intar ibland stort utrymme. 
Spelet belyser positionerna inom försvarsled-
ningen men också den politiska ledningens 
vilja att ytterst ange ramarna för verksamheten. 
Försvarsministrarna Janne Nilsson, Per Edvin 
Sköld, Allan Vougt och senare Torsten Nilsson är 
naturligtvis genomgående centrala aktörer. Den 
respekt som Ehrensvärd hyste för Sköld "nner 
ingen motsvarighet i förhållandet till Vougt.

Umgänget med !örnell utmärktes inte av 
större öppenhet.5 Självklart hade Ehrensvärd 
svårt att fördra överbefälhavarens avvaktande 
hållning inför krigsläget. Någon mer ingående 
orientering om de föredragningar som !örnell 
ensam höll i regeringen lämnades sällan vidare 
till Ehrensvärd under dennes tid som sektions-
chef i försvarsstaben. En orsak till det kan också 
vara att Axel Bredberg som försvarsstabschef 
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knappast kan ha sett det som sin roll att stän-
digt hålla Ehrensvärd informerad om överbefäl-
havarens överväganden. Bredberg skall ändå en 
gång i veckan ha hållit allmänna sammanträden 
med sektions- och avdelningschefer, men enligt 
Ehrensvärd var ändamålet i första hand att hålla 
sig underrättad om handläggningsgången i för-
svarsstaben. Någon egen orientering skall han 
inte ha lämnat, och för Ehrensvärd, som gick 
och väntade ut försvarsstabschefen Bredberg på 
dennes befattning, framstod mötena så små-
ningom som över!ödiga.

Världskrigets upplösning
Ehrensvärds inställning till Helge Jung var inte 
alltid entusiastisk trots samröret i kretsen kring 
Ny Militär Tidskrift.6 Relationerna prövades sär-
skilt efter det att Jung hade blivit överbefäl havare 
1944. I den kritik Ehrensvärd på olika sätt fram-
förde var det naturligt för honom att framhålla 
Jung liksom vissa andra som alltför oprövad 
truppförare och taktiker. Här var Ehrensvärd 
själv på den säkra sidan med sina erfarenheter 
från krigen i Finland och de högst skiftande 
kommenderingarna i hemlandet.

Ehrensvärd tillhörde de o"cerare som gärna 
sökte kontakter utanför det militära etablisse-
manget. I försvarspolitiken hade Ehrensvärd en 
god tillgång i sitt umgänge med pressen, särskilt 
Svenska Dagbladet. Otto Järte och Ivar Anderson 
hörde till dem som han !itigt trä#ade. Särskilt 
goda relationer hade han med Järte. Med poli-
tikern Ivar Anderson var kontakterna täta, men 
han hade svårt att tåla det som han hos Ander-
son betraktade som vankelmod. I sin journalistik 
förde Järte och Anderson ofta fram åsikter som 
låg i linje med Ehrensvärds intressen. Inte sällan 
begagnade han sig själv av pressen som språkrör.

Under en lång tid medverkade han dessutom 
som militärfacklig skribent i Svenska Dagbladet. 
I boken Från det nära för!utna omnämner Ivar 
Anderson Ehrensvärd som den av tidningens 

militära medarbetare som han och Svenska Dag-
bladet haft mest kontakt med.7 Det är en bild 
som bekräftas i Elisabet Sandlunds del av tid-
ningens historik.8 Under 1930-talets slut samt 
under en period 1941 räknades han som fast 
medarbetare. Kanske ännu viktigare var hans 
roll därefter som en slags grå eminens. Hans syn-
punkter på tidningens hållning i försvarsfrågor 
förenades med insatser som kunde få ett avgö-
rande in!ytande på ledarsidan.

För en man med så vida infallsvinklar på för-
svarsfrågorna som Ehrensvärd var det naturligt 
att beakta skeendet också i andra länder. Särskilt 
i förhållande till Finland hade han starka lojali-
teter. Också här måste vi beakta de faktorer som 
har med hans bakgrund och härstamning att 
göra. I generationer hade medlemmar av släkten 
Ehrensvärd givit bidrag till det svenska Östersjö-
väldets politiska och militära historia. Den förste 
Ehrensvärd, under karolinsk tid, var född i Åbo. 
Sonen Augustin, som skapade Sveaborg och 
skärgårds!ottan, ägnade en stor del av sitt aktiva 
liv åt Finlands försvar. Sonsonen Carl August, 
konst$losofen, tjänstgjorde som sjöo"cer såväl 
på Sveaborg som i Finska eskadern, innan han 
begav sig på sin italienska resa åtföljd av släk-
tingen Lars Augustin Mannerheim. Släktskapet 
med familjen Mannerheim gick visserligen till-
baka till tidigt 1700-tal men bidrog till att Carl 
August Ehrensvärd på ett naturligt sätt kunde 
räkna med nära förbindelser till marskalken. 
Allt detta medverkade till hans uppfattning, att 
det var en självklarhet att Finlands sak även var 
Sveriges.

Tillsammans med en militärpolitisk syn som 
grundlagts i inbördeskriget och fått utlopp i arbe-
tet på Antingen-Eller bidrog detta till aktiviteten i 
Ålandsförhandlingarna. Han upprätthöll sällsynt 
goda kontakter med $nländska politiker, o"ce-
rare och ämbetsmän från Mannerheim till hand-
läggare inom underrättelseområdet. Hans fram-
trädande roll i Ålandsförhandlingarna 1938– 39 
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är av intresse för kunskapen om tidens utrikes-
politik.

Under 1944 blev kontakterna med Finland 
åter framträdande, men hans syn på landets 
möjligheter blev alltmer pessimistiska. I stället 
ökade koncentrationen mot de andra grannlän-
derna, och mot slutet av kriget blev kontakterna 
med Danmark och Norge dominerande. Fort-
löpande sammanträ!ade han med representanter 
för motståndsrörelserna. Här uppträdde alla de 
i senare historieskrivning bekanta personerna. 
Ehrensvärd uppfattades som en militär central-
gestalt och en politiskt långt ifrån ointressant 
faktor.

Operationerna ”Rädda Danmark” och ”Rädda 
Norge” var avsedda att stabilisera läget under en 
kommande upplösning i länderna och att mot-
verka desperata insatser av tyska förband. En 
omfattande svensk invasion förbereddes under 
krigets senaste år. Att en ytterligare orsak till de 
svenska intressena var att förebygga alltför långt-
gående insatser från sovjetiskt håll framstår inte 

öppet men tillhör ändå realiteterna. Ehrensvärd 
hade en central roll i förberedelsearbetet och 
drev intensivt frågan om svensk intervention.

Under åren 1944–46 var mycket av hans verk-
samhet präglad av krigsutgången. Han upprätt-
höll täta kontakter med danska och norska, samt 
i krigets absoluta slutskede tyska, politiker och 
militärer. I detta sammanhang uppträder också 
de a!ärer som bidrar till att ge en slöja av olust 
över skeendet under denna tid. Hit hör a!ären 
rörande tidningen Dagsposten, där Ehrensvärds 
antipati mot generalmajor Nils Rosenblad tyd-
ligt framstår. Hit hör också sökandet efter läckor 
från försvaret efter rykten från tyskt håll, ett för-
siktigt men tydligt misstänkliggörande av perso-
ner som under kriget hyst en annan föreställning 
än tron på allierad seger.9 I frågan om utlämning 
av balt"yktingarna visade Ehrensvärd ett engage-
mang som antyder att det hos honom och trots 
hans internationella överblick fanns en klar gräns 
för hänsynen till utrikespolitik och närbelägna 
stormakter.

är av intresse för kunskapen om tidens utrikes-
politik.

Under 1944 blev kontakterna med Finland
åter framträdande, men hans syn på landets
möjligheter blev alltmer pessimistiska. I stället
ökade koncentrationen mot de andra grannlän-
derna, och mot slutet av kriget blev kontakterna
med Danmark och Norge dominerande. Fort-
löpande sammanträffade han med representanter
för motståndsrörelserna. Här uppträdde alla de
i senare historieskrivning bekanta personerna.
Ehrensvärd uppfattades som en militär central-
gestalt och en politiskt långt ifrån ointressant
faktor.

Operationerna "Rädda Danmark" och "Rädda
Norge" var avsedda att stabilisera läget under en
kommande upplösning i länderna och att mot-
verka desperata insatser av tyska förband. En
omfattande svensk invasion förbereddes under
krigets senaste år. Att en ytterligare orsak till de
svenska intressena var att förebygga alltför långt-
gående insatser från sovjetiskt håll framstår inte
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Arméchefen
Ehrensvärd älskade att agera. Hans breda kon-
takter och vilja att utnyttja det politiska spelet 
gav tämligen vida ramar för hans militära ambi-
tion. Här framträder också någonting så ovanligt 
som en o!cer i modern tid som spelar en aktiv 
roll i utrikespolitiken. Ehrensvärds energi och 
handlingskraft kunde naturligtvis upplevas på 
olika sätt. Ivar Anderson berättar i Från det nära 
för!utna om ett samtal med Per Albin Hansson 
senhösten 1943. Frågan gällde efterträdare till 
ÖB "örnell, som skulle avgå ett halvår senare. 
Som starkaste kandidater framhöll statsministern 
Helge Jung, Ehrensvärd och #ygvapenchefen 
Bengt Nordenskiöld. Själv skulle nog statsminis-
tern ha föredragit Ehrensvärd, ”men han är för 
ung och het”. Det skulle bli tryggare med Jung.10

Sedan Ehrensvärd nått den höga posten som 
arméchef, märks det att intresseområdet för-
ändrats. Med ansvaret för lantstridskrafternas 
utbildning och utrustning kom han alltmer att 
inta rollen som hög förvaltare. Materielfrågorna 
blev dominerande för en person som till hela 
sitt tänke sätt var operativ, som vunnit lagrar i 
strid och satt sin signatur på landets krigsplan-
läggning. Han kunde inte längre agera fritt och 
efter inre linjer. Utrikespolitiken i närområdet, 
som under det kalla kriget knappast ens lämnade 
utrymme för svenska politiker, stod de$nitivt 
inte längre öppen för svenska militärer.

En bidragande orsak till denna koncentra-
tion på lantförsvarets problem var säkert att han 
aldrig nådde befattningen som överbefälhavare. 
Ehrensvärd var en väl meriterad kandidat för 

posten. I fråga om intellektuell bredd och ope-
rativ erfarenhet stod han ingen efter. Han har 
i detta hänseende en särställning i den svenska 
1900-talshistorien. Hans bitterhet över att inte 
ha nått den högsta militära befattningen är 
uppenbar.11

Det är också intressant att notera att avstån-
det till inte bara utrikesledningen utan även 
regeringen i stort ökade med tiden. Även Torsten 
Nilsson, som Ehrensvärd respekterade som för-
svarsminister, behandlas i dagboksanteckning-
arna med en viss distans, vilket kan tolkas som 
kännetecknande för Ehrensvärds inställning till 
verksamheten och den allt större koncentration 
han visade det egna ämbetsområdet.

Även om Ehrensvärd som arméchef inte 
längre var ung, behöll han hela tiden sin ”hetta” 
och sitt engagemang i de frågor han ansåg vik-
tiga. Till detta kom hans benägenhet att ta kon-
#ikter, uttala en kontroversiell uppfattning eller 
ge utlopp för ironi. I februari 1954 hade han 
ett samtal med försvarsministern Torsten Nils-
son rörande tänkbara efterträdare på posten som 
arméchef. Tankarna föll på "ord Bonde. ”Är 
han ej rätt ljum”, anförde Torsten Nilsson försik-
tigt. ”Som jag nyss sagt”, genmälde Ehrensvärd, 
”har han en ovanlig förmåga att inte göra dum-
heter, som t ex Du och jag, men att detta mycket 
goda balanssinne väl gör att han verkar något 
ljum.”12 Karakteristiken av Bonde var säkert god, 
men ljuset faller i samma utsträckning på talaren.

Som persontecknare har Ehrensvärd i anteck-
ningar och korrespondens arbetat med skarpa 
penndrag. För goda men mindre intressanta 

Det fanns en stark koppling mellan släkten Ehren-
svärd och Finland. Carl August Ehrensvärds förfader 
Augustin Ehrensvärd var den som skapade fästningen 
Sveaborg utanför Helsingborg, ett av Sveriges största 
byggprojekt, inlett 1748. På den här målningen av 
Erik Greete från 1760-talet syns den mest symbol-
tyngda delen av fästningen, Gustavs svärd.

Det fanns en stark koppling mellan släkten Ehren-
svärd och Finland. Carl August Ehrensvärds förfader
Augustin Ehrensvärd var den som skapade fästningen
Sveaborg utanför Helsingborg, et t  av Sveriges största
byggprojekt, inlett  1748. På den här målningen av
Erik Greete från 1760-talet syns den mest symbol-
tyngda delen av fästningen, Gustavssvärd.

Arm&hefen
Ehrensvärd älskade att agera. Hans breda kon-
takter och vilja att utnyttja det politiska spelet
gav tämligen vida ramar för hans militära ambi-
tion. Här framträder också någonting så ovanligt
som en officer i modern tid som spelar en aktiv
roll i utrikespolitiken. Ehrensvärds energi och
handlingskraft kunde naturligtvis upplevas på
olika sätt. Ivar Anderson berättar i Från det nära
förflutna om ett samtal med Per Albin Hansson
senhösten 1943. Frågan gällde efterträdare till
ÖB Thörnell, som skulle avgå ett halvår senare.
Som starkaste kandidater framhöll statsministern
Helge Jung, Ehrensvärd och flygvapenchefen
Bengt Nordenskiöld. Själv skulle nog statsminis-
tern ha föredragit Ehrensvärd, "men han är för
ung och het". Det skulle bli tryggare med Jung.m

Sedan Ehrensvärd nått den höga posten som
armschef, märks det att intresseområdet för-
ändrats. Med ansvaret för lantstridskrafternas
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aldrig nådde befattningen som överbefälhavare.
Ehrensvärd var en väl meriterad kandidat för

posten. I fråga om intellektuell bredd och ope-
rativ erfarenhet stod han ingen efter. Han har
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Det är också intressant att notera att avstån-
det till inte bara utrikesledningen utan även
regeringen i stort ökade med tiden. Även Torsten
Nilsson, som Ehrensvärd respekterade som för-
svarsminister, behandlas i dagboksanteckning-
arna med en viss distans, vilket kan tolkas som
kännetecknande för Ehrensvärds inställning till
verksamheten och den allt större koncentration
han visade det egna ämbetsområdet.

Även om Ehrensvärd som armschef inte
längre var ung, behöll han hela tiden sin "hetta"
och sitt engagemang i de frågor han ansåg vik-
tiga. Till detta kom hans benägenhet att ta kon-
flikter, uttala en kontroversiell uppfattning eller
ge utlopp för ironi. I  februari 1954 hade han
ett samtal med försvarsministern Torsten Nils-
son rörande tänkbara efterträdare på posten som
armschef. Tankarna föll på Thord Bonde. "Är
han ej rätt ljum", anförde Torsten Nilsson försik-
tigt. "Som jag nyss sagt", genmälde Ehrensvärd,
"har han en ovanlig förmåga att inte göra dum-
heter, som t ex Du och jag, men att detta mycket
goda balanssinne väl gör att han verkar något
ljum."m Karakteristiken av Bonde var säkert god,
men ljuset faller i samma utsträckning på talaren.

Som persontecknare har Ehrensvärd i anteck-
ningar och korrespondens arbetat med skarpa
penndrag. För goda men mindre intressanta
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medarbetare har han i regel reserverat epitet av 
typen ”duglig”, ”framstående” och ”intelligent”. 
De mindre uppskattade personerna blir ofta 
föremål för längre beskrivning, där ironin ibland 
tangerar sarkasmen. Beskrivningarna kan bäst 
förstås mot bakgrund av det som Ehrensvärd 
själv står för i fråga om familj, social ställning 
och allmän belevenhet.

En särskild dimension får karaktäristiken av 
de mer framstående kollegerna. Någon gång görs 
en koppling mellan personer och deras egenheter, 
som ger beskrivningen ett särskilt värde. Hösten 
1938 trä!ade Ehrensvärd Mannerheim inför en 
supé på Royal: ”Fältmarskalken var väl nyspack-

lad i ansiktet och det var inget fel på svärtan i 
hår och mustascher. Den avslutande blicken i 
spegeln var obeskrivlig. Så tassade vi ned, och 
där stod Linder och väntade och verkade precis 
som skuren ur Glada Änkan.”13 I beskrivningen 
skymtar en stark sympati för de båda personerna. 
Annat väntade följande dag: ”Var hos Jung och 
blev pumpad. Han var utklädd till general i 
en illasittande uniform ...”14 Här är det varken 
mustascher eller den nyutnämnde generalmajo-
rens uniform som är det egentliga föremålet 
för beskrivningen utan Ehrensvärds personliga 
inställning till personerna och det de enligt hans 
mening stod för.
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1938 träffade Ehrensvärd Mannerheim inför en
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rens uniform som är det egentliga föremålet
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inställning till personerna och det de enligt hans
mening stod för.
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Ehrensvärd var en intellektuell person. Om 
hans begåvning rådde ingen tvekan, allra minst 
hos honom själv. Tage Erlander kom under sin 
tid i socialdepartementet i kontakt med Ehren-
svärd ett antal gånger. I sina minnen karakte-
riserar han denne: ”Stor respekt !ck jag också 
för Ehrensvärd. På hans plikttrohet och hans 
redobogenhet att tjäna landet kunde man inte 
missta sig. Att han dessutom var rikt begåvad 
kunde han inte dölja. Uppriktigt sagt gjorde han 
heller inga försök i den riktningen.”15

De sista åren
Omkring 1961 sammanställde Ehrensvärd några 
anteckningar kallade Sommaren 1945. Bakgrun-
den är, att han sommaren 1945 var utarbetad. 
Frågorna i samband med krigsslutet och förhål-
landet till grannländerna hade tagit hårt på hans 
krafter. I detta sammanhang drabbades Ehren-
svärd av en besvärande giktattack. För honom 
fanns det knappast några tvivel om orsaken till 
hans sjukdom. Den borde härledas till hans 
hårda och intellektuella ansträngningar.

Under alla omständigheter förvärrades tillstån-

det och Ehrensvärd transporterades till Sophia-
hemmet. Allmäntillståndet var dåligt men inte 
värre än att han noterade "örnells reaktion vid 
underrättelsen om detta i samband med ett be - 
sök på sjukhuset: ”Det behåller vi för oss själva, 
annars blir alltför många glada.”16 "örnells slut-
sats var säkert riktig, men mer belysande för Carl 
August Ehrensvärd är den självklarhet med vilken 
han vidarebefordrade citatet.

Under sina sista år bodde Ehrensvärd i Skåne, 
på Tosterups slott, som sedan början av 1800-
talet hade tillhört släkten. Han gick bort 1974. 
Ehrensvärd tillhörde i ett trettiotal år de ton-
givande militära kretsarna. Mot bakgrund av 
betydande egna krigserfarenheter satte han sin 
prägel på frågor som krigsplanläggning, krigs-
organisation och centraliseringen av försvarets 
högsta ledning. Med sina mycket goda kontakter 
utanför det militära etablissemanget kunde han 
främja de intressen som han ansåg vara Sveriges 
och försvarets. Det råder ingen tvekan om att 
han tillhör de allra främsta representanterna för 
sitt yrke i landet i modern tid.

Den 1 oktober 1948 tillträdde Carl August Ehrensvärd 
tjänsten som chef för armén. Arméstabschefen Viking 
Tamm, till vänster, hade liksom Ehrensvärd deltagit i 
både det finska inbördeskriget 1918 och vinterkriget 
1939–40.
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högsta ledning. Med sina mycket goda kontakter
utanför det militära etablissemanget kunde han
främja de intressen som han ansåg vara Sveriges
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Carl Eric Almgren som nytillträdd försvarsstabschef 
1961. En av hans tyngsta uppgifter som försvarsstabs-
chef blev att omorganisera försvarsledningen och 
ge militärområdena försvarsgrensgemensamma 
operativa uppgifter. Ett av Almgrens kanske vikti-
gaste bidrag som arméchef 1969–76 var att utveckla 
moderna, mer demokratiska metoder i armén.

Carl Eric Almgren som nytillträdd försvarsstabschef
1961. En av hans tyngsta uppgifter som försvarsstabs-
chef blev att omorganisera försvarsledningen och
ge militärområdena försvarsgrensgemensamma
operativa uppgifter. Ett av Almgrens kanske vikti-
gaste bidrag som arméchef 1969-76 var att utveckla
moderna, mer demokratiska metoder i armån.
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Carl Eric Almgren föddes 1913. Han växte 
upp och tog studenten i Linköping 1931, blev 
o!cer vid Jönköpings-Kalmar regemente, I 12, 
1934 och utnämndes till löjtnant 1936. Fadern 
Carl Almgren kom från en lantbrukarfamilj, 
blev undero!cer i Linköping och förblev under 
sin långa tjänstgöring Livgrenadjärregementet 
trogen. Fadern hade många förtroendeuppdrag, 
var kulturellt verksam och skrev även en bok om 
undero!cerskåren vid regementet. Allt detta 
satte spår hos sonen i hans framtida karriär. 

Varför blev Carl Eric Almgren o!cer? Fadern 
var uppenbart en förebild. Den numera för-
svunna kåren av undero!cerare utgjorde länge 
ryggraden på de svenska regementena och stod 
för en kontinuitet i utbildningen och i den dag-
liga verksamheten. Den svenska stamanställda 
o!cerskåren var internationellt sett liten i för-
hållande till det stora antal värnpliktiga som 
utbildades efter den allmänna värnpliktens 
införande 1901. Det märktes tydligt när krigs-
makten växte kraftigt under de två världskrigen 
och även i det kalla krigets stora krigsmakt, som 

1972 döptes om till försvarsmakten. Lösningen 
på denna personella utmaning blev en satsning 
på undero!cerskåren, underbefäl och reserv-
o!cerare, men det räckte inte. Under bered-
skapen 1939–45 och senare utbildades därför 
stora kadrar av värnpliktiga o!cerare, som "ck 
omfattande uppgifter i krigsorganisationen. Att 
Almgren satsade på den militära banan kan ses 
som ett tidigt uttryck för insikten om försvarets 
betydelse för det svenska samhället. 

Carl Eric Almgren var ordförande i gymna-
sieföreningen och blev en A-student. Det lär 
ha varit en missräkning för hans lärare att han 
med sin stora teoretiska begåvning inte valde 
den akademiska banan. I stället slog han alltså 
som fadern in på den militära banan, något han 
aldrig kom att ångra. På kadettskolan Karlberg 
gick han ut som trea och det ansågs att han skulle 
ha blivit etta om han inte hade varit så frisprå-
kig. Det var en egenskap han behöll genom hela 
sin militära karriär, på gott och ont. På Karlberg 
valdes han av kadetterna till #ess Höga Råds 
ordförande med titeln #ess Mectigaste Man. 

Kent Zetterberg

Carl Eric Almgren
En ledande armégeneral som aldrig !ck bli överbefälhavare.

Han var egensinnig, resultatinriktad och handlingskraftig – en pregnant pro!l.
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sin långa tjänstgöring Livgrenadjärregementet
trogen. Fadern hade många förtroendeuppdrag,
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hållande till det stora antal värnpliktiga som
utbildades efter den allmänna värnpliktens
införande 1901. Det märktes tydligt när krigs-
makten växte kraftigt under de två världskrigen
och även i det kalla krigets stora krigsmakt, som

1972 döptes om till försvarsmakten. Lösningen
på denna personella utmaning blev en satsning
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officerare, men det räckte inte. Under bered-
skapen 1939-45 och senare utbildades därför
stora kadrar av värnpliktiga officerare, som fick
omfattande uppgifter i krigsorganisationen. Att
Almgren satsade på den militära banan kan ses
som ett tidigt uttryck för insikten om försvarets
betydelse för det svenska samhället.

Carl Eric Almgren var ordförande i gymna-
sieföreningen och blev en A-student. Det lär
ha varit en missräkning för hans lärare att han
med sin stora teoretiska begåvning inte valde
den akademiska banan. I stället slog han alltså
som fadern in på den militära banan, något han
aldrig kom att ångra. På kadettskolan Karlberg
gick han ut som trea och det ansågs att han skulle
ha blivit etta om han inte hade varit så frisprå-
kig. Det var en egenskap han behöll genom hela
sin militära karriär, på gott och ont. På Karlberg
valdes han av kadetterna till Thess Höga Råds
ordförande med titeln Thess Mectigaste Man.



132 | Armén

Det var en viktig post för att föra kadetternas 
talan och en hederspost, som bland annat också 
de senare armécheferna Åke Sagrén och Mertil 
Melin en gång har innehaft.

I den fortsatta karriären blev det idel tätpla-
ceringar. Det visade sig snabbt att Almgren var 
en exceptionell begåvning på generalstabsnivå. 
På Krigshögskolan gick han ut som etta med 
några av de bästa betyg som har utdelats. Hans 
breda teoretiska begåvning kombinerades med 
en stor fallenhet för o!cersyrkets många krav 
inom utbildning, teknik, taktik och operationer. 
Han var både analytisk, viljestark och handlings-
kraftig och kunde snabbt greppa stora ämnes-
områden. Tidigt kom han att även specialisera 
sig på slaviska språk, särskilt ryska, vilket skulle 
komma till nytta i framtiden. Han hade även 
livet igenom en faiblesse för det franska språket, 
vilket militärdiplomatiskt var värdefullt.

Beredskapsåren
Mot slutet av 1930-talet tätnade orosmolnen 
över Europa och krigshotet växte snabbt. Sverige 
påbörjade en försiktig upprustning genom 1936 
års försvarsplan, vilken skulle vara förverkligad 
efter tio år, 1946. Den kalkylen höll inte utan i 
stället tvingades Sverige till en forcerad militär 
upprustning från 1940, vilken tidvis tog halva 
statsbudgeten. 

Hur såg då den dåtida svenska armén ut? 
Armén växte snabbt under beredskapen 1939–
45 till ett folkförsvar och ökade sedan under det 
kalla kriget till en mobiliserbar styrka på cirka 
700 000–800 000 man. De stora satsningarna 
på det svenska mobiliseringsförsvaret 1940–90, 
som var ett förrådsställt invasionsförsvar, ett folk 
i vapen och ett existensförsvar, satte djupa spår 
i samhället och varade i generationer. Det gav 
många möjligheter till utbildning och karriär, 
dock länge främst för den manliga ungdomen. 
Det var utspritt över hela Sveriges yta och bidrog 
både lokalt och regionalt till näringar och syssel-

sättning. Till detta kom det stora totalförsvaret 
där hela samhället var involverat: stat, kommu-
ner, näringsliv, frivilligorganisationer med "era. 
Det gjorde att Sverige förvandlades till något av 
en beväpnad fästning mot omvärlden. Sverige 
byggde upp ett av världens mest genomorgani-
serade totalförsvar och försvarsviljan var länge 
mycket hög vid internationella jämförelser. Det 
var i denna försvarets uppgångstid som den unge 
Almgren tjänstgjorde som o!cer.

Efterfrågan på o!cerare och befäl steg under 
beredskapen 1939–45 lavinartat och årsklasserna 
på Karlberg blev rekordstora. Medan militär-
yrket tidigare, under nedrustningens dagar från 
1925, hade haft en ganska dålig klang i Sverige, 
skedde nu en stor förändring i politik och opi-
nion. ”Det skall vara en fänrik i år” och ”Min 
soldat, någonstans i Sverige” var tidstypiska 
schlagermelodier 1940 –41. En stor nationell 
enighet rådde nu om att försvara Sveriges fred 
och frihet och om att klara folkförsörjningen 
och upprustningen av försvaret. Den nationella 
samlingsregeringen och riksdagen satsade åren 
1940–45 mycket stora anslag på den löpande 
militära beredskapen men även på ny materiel 
och en stor krigsorganisation, som fastställdes i 
försvarets femårsplan 1942.

Almgrens öststudier kom snart väl till pass. 
Sverige behövde i det nya hotande läget o!ce-
rare med internationell utblick. Under det slut-
tande 1930-talet ökade slagskuggan från Stalins 
Sovjet unionen över de små baltiska staterna. 
Efter Infanterio!cersskolan studerade Almgren 
ryska språket vintern 1938–39 på ett stipendium 
i Tallin. Han läste nu ryska "ytande och följde 
med i ryska tidningar och litteratur. I oktober 
1939 blev han biträdande militärattaché för de 
tre baltiska staterna med placering i Tallinn. 

Molotov–Ribbentrop-pakten i augusti 1939 
bäddade för det nya storkriget i Europa, som 
snart blev ett världskrig. Alliansen mellan de 
röd-bruna diktaturerna hotade en rad småsta-
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ter, inte minst de nordiska och baltiska. Medan 
Almgren tjänstgjorde i Riga och Tallin ökade 
det sovjetiska trycket mot Baltikum och Fin-
land. Sovjetunionen anföll Finland men mötte 
ett enat folk och ett hårt motstånd under det 
!nska vinterkriget 1939–40. Finnarnas kamp 
mot den sovjetiska övermakten utlöste en våg 
av sympati och bistånd i världen, diplomatiskt, 
materiellt och genom frivilliga, varav det främsta 
stödet kom från Sverige. Den svenska samlings-
regeringen markerade politiskt i Moskva att man 
inte stod neutral i detta krig (tills vidare dock 
”icke-krigförande”) och man sände en tredjedel 
av sitt operativa "ygvapen, cirka 10 000 frivilliga 
och stora mängder moderna vapen (bland annat 
luftvärn, pansarvärn och artilleri), till Finlands 
hjälp. Läget för balterna var klart sämre, med 
svaga krigsmakter och en öppen stridsterräng. 
Almgren följde skeendet och bevakade den est-
niska gränsen där han lär ha suttit uppe i ett träd 
och bevittnat de första sovjetiska stridsvagnarnas 
framryckning i juni 1940. Därefter var det bara 
att avveckla de svenska militärkontoren i Riga 
och Tallin och återvända hem. Den sovjetiska 
inmarschen i juni 1940 gjorde snabbt slut på de 
baltiska staternas självständighet.

Den unge Almgren hade i Tallinn och Riga 
1939–40 fått en lektion i militärdiplomati och 
i storkrigets realiteter. Inte minst !ck han upp 
ögonen för Sveriges militärstrategiska position. 
Hotet från paktbröderna Hitlertyskland och 
Sovjetunionen var akut i detta läge, men exemp-
let Finland hade visat världen att motstånd mot 
överfall från diktaturerna kunde löna sig.

Värdet av det svenska försvaret var i detta 
läge stort. Sveriges militära styrka 1940 har ofta 
underskattats och även nedvärderats i littera-
turen. Det är enligt min mening missvisande 
och direkt felaktigt då Hitler, Göring och den 
tyska ledningen ansåg att det i maj 1940 skulle 
krävas 20–30 divisioner för att anfalla och ocku-
pera landet och malmfälten.1 Det mäktade inte 

Nazityskland med 1940 inför västfälttåget, och 
knappast heller senare efter anfallet mot Sovjet-
unionen 1941. Det svenska försvaret hade alltså 
den avsedda e#ekten. Det var främst försvarets 
styrka, det strategiska läget och neutraliteten 
som räddade den svenska freden under krigsåren. 
Till detta kom den försiktiga, pragmatiska utri-
kespolitiken och krigshandeln som anpassades 
efter krigsläget. Sverige låg inringat av Tyskland 
1940–44, men kunde gradvis frigöra sig i skydd 
av den väpnade neutraliteten. Först gjorde Sve-
rige eftergifter till Tyskland 1940–42, sedan 
till de allierade 1943–45. Opinionen var klart 
västvänlig men Sverige hamnade i ett tvångsläge 
genom den tyska omringningen från sommaren 
1940 (tysk-ryska pakten). Det militära försvaret 
var nu en viktig del av den svenska överlevnads-
politiken.2

Under april–juni 1940 mobiliserade Sverige 
två armékårer, en i söder och en i väster mot det 
ökade hotet efter den tyska invasionen av Dan-
mark och Norge. Det var enda gången under 
1900-talet det skedde och det skapade respekt 
ute i Europa. Hela "ottan och "ygvapnet var 
även mobiliserade. Armén var stor och brokig 
men hade ett gynnsamt försvarsläge; kustförsva-
ret hade viss styrka och "ottan sågs av stormak-
terna som en strategisk resurs under två världs-
krig. Flygvapnet var svagt 1940 men luftförsvaret 
!ck snabbt nya luftvärnspjäser genom Bofors 
leveranser. Flygvapnet !ck sedan en kraftig upp-
rustning 1940–45. Det !ck en ökad styrka mot 
slutet av kriget, men hade ännu svårt att mäta sig 
med stormakternas. 

Myten om det militärt svaga Sverige 1939–45 
lever vidare i litteraturen. Den är svår att ändra 
på men bygger mycket på bristande kunskap och 
avsaknad av ett strategiskt perspektiv. I själva 
verket hade Sverige en ”lagom” defensiv militär 
förmåga och ett skyddat strategiskt läge, och 
krigsmakten hade dessutom en enig nation med 
regering och folk i ryggen. Folk och försvar var 
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ett. I London, Berlin, Washington och Moskva 
såg man inte heller Sverige som en småstat, utan 
som en medelstor makt och den ledande makten 
i Norden. I politiska, ekonomiska, industriella 
och militära termer var Sverige en medelstor stat 
under båda världskrigen i stormakternas bedöm-
ningar. Det förklarar den respekt och hänsyn 
som ofta visades Sverige av de krigförande under 
två världskrig. Man ville ogärna att Sverige gick 
in i kriget på !endesidan och man respekterade 
den svenska väpnade neutraliteten. Det stämmer 
föga med den svenska självbilden av den lilla, 
neutrala småstaten, som bara hukade sig under 
det andra världskriget. Dåtidens svenskar tänkte 
inte heller så. 

Under beredskapsåren 1940–45 tjänade Alm-
gren sina sporrar, först i fältförbanden, sedan i 
generalstaben. Efter Krigshögskolan tjänstgjorde 
han meriterande i en rad högre staber (armékårs- 
och fördelningsstaber) och blev kapten 1942. 
Det var en hektisk tid då o"cerskåren pressa-
des hårt av beredskapstjänst, utbildning av äldre 
värnpliktiga3 och den mer långsiktiga moderni-
seringen av armén. Fokus låg nu på fältförban-
dens utbyggnad men även på lokalförsvarsför-
banden med äldre årgångar av personal och äldre 
materiel (försvarsområdesorganisationen). Till 
detta kom det 1940 organiserade hemvärnet för 
hemortens försvar, som förstärkning av lokalför-
svaret – den tidigare landstormen. 

Det var i denna beredskapens upprustning 
och livsluft som Almgrens karriär tog fart. Han 
blev kapten 1942, aspirant vid generalstabs-
kåren och kapten där 1945. Det var en dyna-
misk tid då den svenska armén växte i styrka 
för varje beredskapsår. Nu växte fältarmén från 
fyra svaga fördelningar till tio moderna fördel-
ningar plus en rad fristående förband och den 
!ck efter hand en större rörlighet, eldkraft och 
skydd. O"cers kåren kom dessutom att drastiskt 
förändras under beredskapen genom utbildning 
av cirka 20 000 nya o"cerare, varav merparten 

var reserv o"cerare och värnpliktiga o"cerare. 
Försvarsgrenarna öppnades nu för karriärer för 
de breda folklagren och försvaret !ck ökad bredd 
och mer demokratisk förankring. Det var både 
en social revolution och en kulturrevolution. 
Undero" cerssonen Almgren hade inga svårig-
heter att !nna sin väg i den dynamiska bered-
skapens Sverige, där krigsmakten !ck en gynnad 
ställning och patriotismen blommade. (”Nämner 
du Sverige”, ”Min soldat” och ”Hälsa till poj-
karna därute” var några sångtitlar.)

Skrämmande effektiv 
Almgren visade mångsidig begåvning, viljekraft 
och enorm arbetskapacitet. Han nådde goda 
resultat och kunde stundom uppfattas som 
skrämmande briljant och e#ektiv av kollegor. 
Det var ett drag som följde honom genom livet, 
men som dämpades av hans personliga charm 
och ny!kenhet, ja, en ständig vetgirighet. (Han 
var bildad och läste kopiöst).4 Hans fortsatta 
tjänstgöring bar syn för sägen, då den ena kvali-
!cerade uppgiften avlöste den andra. Först !ck 
han en grundlig duvning i arméns organisation, 
verksamhet och beväpning vid arméinspektio-
nens centralavdelning. Den följdes upp av tjänst-
göring vid arméstabens organisationsavdelning. 
Samtidigt undervisade han vid Krigshögskolan i 
taktik och stabstjänst och även vid Flygkrigshög-
skolan. Han var också sekreterare i arméns o"-
cersutbildningskommitté 1944–46, ledamot av 
1948 års luftvärnskommitté och expert i kom-
mittén för frivilligt försvarsarbete 1949. 

Vid försvarsstaben blev Almgren känd som en 
av de mest begåvade och energiska o"cerarna i 
sin generation. Det berättas att den unge major 
Almgren en gång var sekreterare i en viktig 
utredning där han avbröt två polemiska gene-
raler med den enkla frågan: ”Hur vore det om 
generalerna ville tala om det där efteråt, så att 
sakfrågan kan behandlas?!” Det tog skruv. Inte 
för inte skrev Gunnar Unger i Svensk Tidskrift 

ett. I London, Berlin, Washington och Moskva
såg man inte heller Sverige som en småstat, utan
som en medelstor makt och den ledande makten
i Norden. I politiska, ekonomiska, industriella
och militära termer var Sverige en medelstor stat
under båda världskrigen i stormakternas bedöm-
ningar. Det förklarar den respekt och hänsyn
som ofta visades Sverige av de krigförande under
två världskrig. Man ville ogärna att Sverige gick
in i kriget på fiendesidan och man respekterade
den svenska väpnade neutraliteten. Det stämmer
föga med den svenska självbilden av den lilla,
neutrala småstaten, som bara hukade sig under
det andra världskriget. Dåtidens svenskar tänkte
inte heller så.

Under beredskapsåren 1940-45 tjänade Alm-
gren sina sporrar, först i fältförbanden, sedan i
generalstaben. Efter Krigshögskolan tjänstgjorde
han meriterande i en rad högre staber (armskårs-
och fördelningsstaber) och blev kapten 1942.
Det var en hektisk tid då officerskåren pressa-
des hårt av beredskapstjänst, utbildning av äldre
värnpliktiga3 och den mer långsiktiga moderni-
seringen av armen. Fokus låg nu på filtförban-
dens utbyggnad men även på lokalförsvarsför-
banden med äldre årgångar av personal och äldre
materiel (försvarsområdesorganisationen). Till
detta kom det 1940 organiserade hemvärnet för
hemortens försvar, som förstärkning av lokalför-
svaret — den tidigare landstormen.

Det var i denna beredskapens upprustning
och livsluft som Almgrens karriär tog fart. Han
blev kapten 1942, aspirant vid generalstabs-
kåren och kapten där 1945. Det var en dyna-
misk tid då den svenska armen växte i styrka
för varje beredskapsår. Nu växte fältarmen från
fyra svaga fördelningar till tio moderna Fördel-
ningar plus en rad fristående förband och den
fick efter hand en större rörlighet, eldkraft och
skydd. Officerskåren kom dessutom att drastiskt
förändras under beredskapen genom utbildning
av cirka 20 000 nya officerare, varav merparten

134 1 Armån

var reservofficerare och värnpliktiga officerare.
Försvarsgrenarna öppnades nu för karriärer för
de breda folklagren och försvaret fick ökad bredd
och mer demokratisk förankring. Det var både
en social revolution och en kulturrevolution.
Underofficerssonen Almgren hade inga svårig-
heter att finna sin väg i den dynamiska bered-
skapens Sverige, där krigsmakten fick en gynnad
ställning och patriotismen blommade. ("Nämner
du Sverige", "Min soldat" och "Hälsa till poj-
karna därute" var några sångtitlar.)

Skrämmande effektiv
Almgren visade mångsidig begåvning, viljekraft
och enorm arbetskapacitet. Han nådde goda
resultat och kunde stundom uppfattas som
skrämmande briljant och effektiv av kollegor.
Det var ett drag som följde honom genom livet,
men som dämpades av hans personliga charm
och nyfikenhet, ja, en ständig vetgirighet. (Han
var bildad och läste kopiöst).4 Hans fortsatta
tjänstgöring bar syn för sägen, då den ena kvali-
ficerade uppgiften avlöste den andra. Först fick
han en grundlig duvning i armens organisation,
verksamhet och beväpning vid armsinspektio-
nens centralavdelning. Den följdes upp av tjänst-
göring vid armsstabens organisationsavdelning.
Samtidigt undervisade han vid Krigshögskolan i
taktik och stabstjänst och även vid Flygkrigshög-
skolan. Han var också sekreterare i armens offi-
cersutbildningskommitte 1944 46, ledamot av
1948 års luftvärnskommitts och expert i kom-
mitt& för frivilligt försvarsarbete 1949.

Vid försvarsstaben blev Almgren känd som en
av de mest begåvade och energiska officerarna i
sin generation. Det berättas att den unge major
Almgren en gång var sekreterare i  en viktig
utredning där han avbröt två polemiska gene-
raler med den enkla frågan: "Hur vore det om
generalerna ville tala om det där efteråt, så att
sakfrågan kan behandlas?!" Det tog skruv. Inte
för inte skrev Gunnar Unger i Svensk Tidskrift
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1961 om Almgren: ”Han har alltid hävdat att 
man öppet och oförskräckt bör säga sin mening, 
vilket förska!at honom respekt hos alla utom de 
överordnade vilkas prestigekänsla inte stått i pro-
portion till deras prestationsförmåga.”

1951 utnämndes Almgren till major i general-
stabskåren och handplockades till tjänsten som 
den förste arméläraren på den nyblivna Försvars-
högskolans provisoriska kurs hösten 1951 av den 
nye överbefälhavaren, general Nils Swedlund 
(ÖB 1951–61). Båda herrarna var infanterister 
och kände varandra väl. Swedlund hade tagit 
initiativ till Försvarshögskolan i syfte att föra 
samman de högsta cheferna inom stat, närings-
liv och organisationer med ledande företrädare 
för det militära försvaret. Det var viktigt för att 
skapa ett e!ektivare svenskt totalförsvar inför 
framtidens utmaningar. I detta hade Swedlund 
regeringen Erlanders fulla stöd och gillande. Det 
gällde att förankra det stora folkförsvaret i hela 
det svenska samhället – och här var chefsnivån 
viktig. Målet var att förkorta beslutsvägarna 
om landet råkade i kris eller krig enligt mottot: 
”I Sve rige känner alla höga chefer varandra.”

Almgren förstod helt Swedlunds intentioner 
och var en av de ledande krafterna när det gällde 
att utforma Försvarshögskolans organisation och 
inriktning. Det var i hög grad Almgrens idéer 
som låg till grund för Försvarshögskolan och 
dessa riktlinjer lade Swedlund nu fast i instruk-
tionen för skolan. De blev sedan i sina huvud-
drag bestående. Försvarshögskolans totalförsvars-
kurser blev en stor framgång och lever ännu 
i dag, om än i nya former.

Almgrens taktiska, operativa och strategiska 
kunnande stod på hög nivå och han "ck stun-
dom ”hålla igen” för att inte uppfattas som allt-
för överlägsen i den militära omgivningen. Det 
kunde någon gång leda till irritation och upp-
fattas som viss arrogans av omgivningen, men 
Almgren glömde aldrig sitt ursprung från folkets 
breda lager. År 1952 invaldes han som ledamot i 

Kungl. Krigsvetenskapsakademien, vilket var en 
förnämlig utmärkelse i så unga år. Han tillhörde 
nu eliten bland o#cerarna i landet och var en 
coming man. Almgren var chef för arméstabens 
taktikavdelning 1952 och chef för försvarssta-
bens arméavdelning 1953–57, där han "ck stort 
in$ytande över den operativa planeringen och i 
hög grad satsade på samarbetet mellan de cen-
trala staberna. Han gav dessutom ut en skrift, 
De moderne våben og deres ind!ydelse på strategien 
(Köpenhamn 1956), tillsammans med utrikes-
redaktören Yngve Lorentz.5 Det var framtidens 
melodi och en meritering som riktade sökar-
ljuset mot honom för högre poster.

1955 utnämndes Almgren till överste löjtnant 
vid generalstabskåren. Nu var det tid för "n-
slipning med trupptjänst inför befordran till de 
högsta posterna. År 1957 "ck han transport till 
Hälsinge regemente, I 14, som utbildningso#cer 
och överstelöjtnant, där han snabbt gjorde sig 
ett gott namn. (I 14 var Nils Swedlunds hemma-
regemente.) Därpå följde utnämning till överste 
och chef för Jämtlands fältjägarregemente, I 5, 
år 1960. Det var en tid i regementets historia 
som efteråt framstår som en höjdpunkt med en 
lysande chef. Man kan även göra den re$ektio-
nen att Almgren nu i grunden kände läget inom 
det svenska infanteriet, det största truppslaget, 
både dess styrka och dess svagheter. Så här kunde 
det nu heta om Almgren: ”Han kom till I 5 från 
I 14 i Gävle. För Almgren var inget omöjligt, det 
må sedan gälla att ta ett hästanspänt kompani 
över Dalälven eller lösa kon$ikter vid Kamina-
basen i Kongo.”

Fortsatt militär karriär
Almgren visade även ett starkt intresse för sam-
ordning och samarbete mellan försvarsgrenarna, 
vilket gjorde att han anlitades $itigt i de så kal-
lade ÖB-utredningarna. Dessa lades fram inför 
varje nytt försvarsbeslut under det kalla kriget 
(från ÖB 47 till ÖB 88). Här gjorde han viktiga 

1961 om Almgren: "Han har alltid hävdat att
man öppet och oförskräckt bör säga sin mening,
vilket förskaffat honom respekt hos alla utom de
överordnade vilkas prestigekänsla inte stått i pro-
portion till deras prestationsförmåga."

1951 utnämndes Almgren till major i general-
stabskåren och handplockades till tjänsten som
den förste armsläraren på den nyblivna Försvars-
högskolans provisoriska kurs hösten 1951 av den
nye överbefälhavaren, general Nils Swedlund
(ÖB 1951-61). Båda herrarna var infanterister
och kände varandra väl. Swedlund hade tagit
initiativ till Försvarshögskolan i syfte att föra
samman de högsta cheferna inom stat, närings-
liv och organisationer med ledande företrädare
för det militära försvaret. Det var viktigt för att
skapa ett effektivare svenskt totalförsvar inför
framtidens utmaningar. I detta hade Swedlund
regeringen Erlanders fulla stöd och gillande. Det
gällde att förankra det stora folkförsvaret i hela
det svenska samhället — och här var chefsnivån
viktig. Målet var att förkorta beslutsvägarna
om landet råkade i kris eller krig enligt mottot:
"I Sverige känner alla höga chefer varandra."

Almgren förstod helt Swedlunds intentioner
och var en av de ledande krafterna när det gällde
att utforma Försvarshögskolans organisation och
inriktning. Det var i hög grad Almgrens ideer
som låg till grund för Försvarshögskolan och
dessa riktlinjer lade Swedlund nu fast i instruk-
tionen för skolan. De blev sedan i sina huvud-
drag bestående. Försvarshögskolans totalförsvars-
kurser blev en stor framgång och lever ännu
i dag, om än i nya former.

Almgrens taktiska, operativa och strategiska
kunnande stod på hög nivå och han fick stun-
dom "hålla igen" för att inte uppfattas som allt-
för överlägsen i den militära omgivningen. Det
kunde någon gång leda till irritation och upp-
fattas som viss arrogans av omgivningen, men
Almgren glömde aldrig sitt ursprung från folkets
breda lager. År 1952 invaldes han som ledamot i

Kungl. Krigsvetenskapsakademien, vilket var en
förnämlig utmärkelse i så unga år. Han tillhörde
nu eliten bland officerarna i landet och var en
coming man. Almgren var chef för armsstabens
taktikavdelning 1952 och chef för försvarssta-
bens armsavdelning 1953-57, där han fick stort
inflytande över den operativa planeringen och i
hög grad satsade på samarbetet mellan de cen-
trala staberna. Han gav dessutom ut en skrift,
De moderne våben og deres indflydelse på strategien
(Köpenhamn 1956), tillsammans med utrikes-
redaktören Yngve Lorentz.5 Det var framtidens
melodi och en meritering som riktade sökar-
ljuset mot honom för högre poster.

1955 utnämndes Almgren till överstelöjtnant
vid generalstabskåren. Nu var det tid för fin-
slipning med trupptjänst inför befordran till de
högsta posterna. År 1957 fick han transport till
Hälsinge regemente, 114, som utbildningsofficer
och överstelöjtnant, där han snabbt gjorde sig
ett gott namn. (114 var Nils Swedlunds hemma-
regemente.) Därpå följde utnämning till överste
och chef för Jämtlands fältjägarregemente, 15,
år 1960. Det var en tid i regementets historia
som efteråt framstår som en höjdpunkt med en
lysande chef. Man kan även göra den reflektio-
nen att Almgren nu i grunden kände läget inom
det svenska infanteriet, det största truppslaget,
både dess styrka och dess svagheter. Så här kunde
det nu heta om Almgren: "Han kom till 15 från
114 i Gävle. För Almgren var inget omöjligt, det
må sedan gälla att ta ett hästanspänt kompani
över Dalälven eller lösa konflikter vid Kamina-
basen i Kongo."

Fortsatt militär karriär
Almgren visade även ett starkt intresse för sam-
ordning och samarbete mellan försvarsgrenarna,
vilket gjorde att han anlitades flitigt i de så kal-
lade ÖB-utredningarna. Dessa lades fram inför
varje nytt försvarsbeslut under det kalla kriget
(från ÖB 47 till ÖB 88). Här gjorde han viktiga
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insatser som expert i ÖB 54, ÖB 58 och ÖB 62, 
ofta med inriktning på joint operations. Han var 
även expert i 1962 års försvarskommitté och 
1965 års försvarsutredning. Nu började man 
öppet nämna Almgren som ”en ÖB-kandidat” 
på sikt. 

1961 tillträdde Almgren, 48 år gammal, pos- 
ten som chef för försvarsstaben och utnämndes 
rekordung till generalmajor. Det sågs som ett 
exempel på en föryngring och kraftsamling av 
den nya försvarsledningen. Vid sin utnämning 
till försvarsstabschef hoppade Almgren förbi i 
det närmaste hundra av sina kamrater i överste-
graden. Det var en sensation. Ett tag var planen 
att ta den nye försvarsstabschefen från !ygvap-
net, men till sist togs denne från armén, efter-
som den nye ÖB:n Torsten Rapp hämtades från 
!ygvapnet. ÖB Swedlund avgick 1961 och var 
uppenbart mycket nöjd med att få ”sin lärjunge” 
Almgren till ny chef för försvarsstaben.

Som försvarsstabschef "ck Almgren mycket 
krävande arbetsuppgifter. Läget i världen var 
oroande, med Berlinkriser, Kubakrisen 1962 
och i närområdet de två "nska kriserna 1958 och 
1961 (”nattfrosten” och ”notkrisen”). Kriserna 
aktualiserade en rad beredskapsfrågor inom det 
svenska mobiliseringsförsvaret och inom total-
försvaret i stort. Försvarsstaben arbetade nu 
mycket professionellt under Almgrens ledning; 
det var en höjdpunkt i dess utveckling och det 
noterades även hos maktblocken. Sverige var nu 
i praktiken en regional militär stormakt på den 
norra !anken i Europa, inte minst genom !yg-
vapnet och !ottan, vilket indirekt gav västallian-

sen och de nordiska länderna ett säkerhetsstöd. 
De personliga relationerna mellan ÖB Tor-

sten Rapp och Almgren var tidvis ansträngda. 
Almgren såg kritiskt på Rapp som ÖB men arbe-
tade dock lojalt inom militärledningen. Rapp 
var å sin sida obekväm med Almgren. Även den 
högsta försvarsledningen omorganiserades och 
militärområdena "ck nya operativa uppgifter, där 
försvarsgrenarna skulle samverka i gemensamma 
staber. ÖB 62 togs fram och försvarsdebatten tog 
fart. Den övergripande enigheten i riksdagen om 
försvaret, som hade varat sedan krigsåren, hotade 
att spricka. Resultatet blev dock till sist ett enigt 
försvarsbeslut 1963, men sedan sprack enig-
heten vid de följande försvarsbesluten 1968 och 
1972. Regeringen (s) inledde nu en reducering 
av försvarsanslagen med hänvisning till en rela-
tiv avspänning i Europa, medan den borgerliga 
oppositionen ville ha något högre anslag. 

Almgren var en mycket drivande försvars-
stabschef som ställde höga krav, vilket följande 
personporträtt i Svensk Tidskrift 1961, signerat 
Gunnar Unger, belyser: 

Försvarsledningen har fått en helt ny orga-
nisation som det i första hand åvilar honom 
att trimma. Är Almgren mannen att bemäs-
t ra dessa problem? Ja, säger med en mun alla 
som haft tillfälle att samarbeta med honom 
eller på nära håll se honom i aktion. Hans 
arbetsförmåga omvittnas vara fantastisk och 
hans viljekraft påstås kunna försätta berg. 
Han sägs också ha en ovanlig förmåga att 
leda och inspirera sina medarbetare. Hans 

Diskussionerna under sammanträdena i militär-
ledningen speglas väl i Carl Erik Almgrens omfat-
tande och utförliga personarkiv på Krigsarkivet, 
som bland annat innehåller dagliga kommentarer 
om allt som hände. På bilden från 1961 står försvars-

stabschefen Almgren till väns ter bakom den sittande 
överbefälhavaren Torsten Rapp och bredvid dem 
försvarsgrenscheferna samt souschefen för försvars-
staben Dag Arvas. 
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att ta den nye försvarsstabschefen från flygvap-
net, men till sist togs denne från armen, efter-
som den nye ÖB:n Torsten Rapp hämtades från
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Som försvarsstabschef fick Almgren mycket
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aktualiserade en rad beredskapsfrågor inom det
svenska mobiliseringsförsvaret och inom total-
försvaret i  stort. Försvarsstaben arbetade nu
mycket professionellt under Almgrens ledning;
det var en höjdpunkt i dess utveckling och det
noterades även hos maktblocken. Sverige var nu
i praktiken en regional militär stormakt på den
norra flanken i Europa, inte minst genom flyg-
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personliga charm och kamratliga sätt gör att 
de uträttar underverk för att tillfredsställa de 
höga krav han ställer på sin omgivning och 
som – enligt gammal god sed – endast över-
trä!as av de krav han ställer på sig själv. Har 
han då inga svaga sidor, denne man av järn? 
Jo, han var slottspoet på Karlberg och håller 
alltjämt inte ogärna versi"erade middagstal. 

När Almgren tillträdde som försvarsstabschef 
präglades det nordiska umgänget av stor försik-
tighet. Den "nska samarbetsviljan mot Sovjet-
unionen var till exempel en risk för underrättelse-

läckage men samtidigt ville man på svensk sida 
stötta det "nska försvaret och gärna få insyn i 
sovjetisk #ygmateriel och de ryska möjligheterna 
att genomföra operationer i Östersjöområdet. 
Almgren påpekade i en skrivelse till utrikesde-
partementet 1962 att det var viktigt att Finland 
"ck köpa modern försvarsmateriel i både öst och 
väst. Efter notkrisen kom Finland att upprusta 
sin krigsmakt, särskilt luftförsvaret, vilket var väl-
behövligt. Under den senare delen av det kalla 
kriget blev Finland en viktig del av den nordi-
ska balansen och "ck mer allmänt erkännande 
som en neutral stat, även om beroendet av Sovjet 

personliga charm och kamratliga sätt gör att
de uträttar underverk för att tillfredsställa de
höga krav han ställer på sin omgivning och
som — enligt gammal god sed — endast över-
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han då inga svaga sidor, denne man av järn?
Jo, han var slottspoet på Karlberg och håller
alltjämt inte ogärna versifierade middagstal.

När Almgren tillträdde som försvarsstabschef
präglades det nordiska umgänget av stor försik-
tighet. Den finska samarbetsviljan mot Sovjet-
unionen var till exempel en risk för underrättelse-

läckage men samtidigt ville man på svensk sida
stötta det finska försvaret och gärna få insyn i
sovjetisk flygmateriel och de ryska möjligheterna
att genomföra operationer i Östersjöområdet.
Almgren påpekade i en skrivelse till utrikesde-
partementet 1962 att det var viktigt att Finland
fick köpa modern försvarsmateriel i både öst och
väst. Efter notkrisen kom Finland att upprusta
sin krigsmakt, särskilt luftförsvaret, vilket var väl-
behövligt. Under den senare delen av det kalla
kriget blev Finland en viktig del av den nordi-
ska balansen och fick mer allmänt erkännande
som en neutral stat, även om beroendet av Sovjet
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genom VSB-pakten (Vänskaps-, säkerhets- och 
biståndspakten) från 1948 kvarstod.

Några andra svåra frågor var samarbetet med 
västmakterna, säkerhetstjänsten och avslöjandet 
av Sovjetspionen Stig Wennerström 1963.6 När 
det visade sig att det byggdes upp olika mot-
ståndsgrupper i landet mot en befarad sovjetisk 
ockupation ingrep Almgren med regeringens 
goda minne, eller som forskaren !omas Kanger 
skrev i en artikel i Dagens Nyheter Söndag 2001 
om ”Stay behind – hemliga armén”: 

Ledningarna för de olika organisationerna 
korsade varandras spår, eftersom Nato var 
den gemensamma faktorn. Men i längden 
kunde regeringen varken acceptera USA:s 
operativa inblandning i Sveriges försvar eller 
Hallbergs privata verksamhet. Sveaborgs 
motståndsgrupp slogs sönder genom att 
Otto Hallberg åtalades för olovlig kårverk-
samhet. Och [blivande CIA-chefen] Colby 
"ck "nna sig i ett rakt direktiv. – Vi gjorde 
klart för Colby och amerikanerna att vi 
skulle sköta den här verksamheten själva, 

berättar förre arméchefen Carl-Erik Alm-
gren. Efter den rensningen tog uppbygget 
fart. Tre uppgifter, med tre ansvariga per-
soner: Anders Grafström förberedde den 
väpnade motståndskampen och hade hand 
om all rekrytering. Underrättelsetjänstens 
chef !ede Palm planerade för en livlina 
för evakuering av statsledning, höga mili-
tärer, nedskjutna piloter och kurirer. Och 
en person, som vi inte känner till namnet, 
ansvarade för propagandan och den psy-
kologiska krigsföringen under en sovjetisk 
ockupation.

Efter fem år som försvarsstabschef utnämndes 
Carl Eric Almgren till generallöjtnant och 1967 
blev han militärbefälhavare i det viktiga Östra 
militärområdet och överkommendant i Stock-
holm. Det var en snabb och glänsande karriär, 
som många trodde skulle krönas med en utnäm-
ning till överbefälhavare. Så blev dock inte fallet. 
Här valde den socialdemokratiska regeringen att 
satsa på en mer ”folklig” överbefälhavare i Stig 
Synnergren, som dessutom stod regeringspartiet 

genom VSB-pakten (Vänskaps-, säkerhets- och
biståndspakten) från 1948 kvarstod.

Några andra svåra frågor var samarbetet med
västmakterna, säkerhetstjänsten och avslöjandet
av Sovjetspionen Stig Wennerström 1963.6 När
det visade sig att det byggdes upp olika mot-
ståndsgrupper i landet mot en befarad sovjetisk
ockupation ingrep Almgren med regeringens
goda minne, eller som forskaren Thomas Kanger
skrev i en artikel i Dagens Nyheter Söndag 2001
om "Stay behind — hemliga armen":

Ledningarna för de olika organisationerna
korsade varandras spår, eftersom Nato var
den gemensamma faktorn. Men i längden
kunde regeringen varken acceptera USA:s
operativa inblandning i Sveriges försvar eller
Hallbergs privata verksamhet. Sveaborgs
motståndsgrupp slogs sönder genom att
Otto Hallberg åtalades för olovlig kårverk-
samhet. Och [blivande CIA-chefen] Colby
fick finna sig i ett rakt direktiv. — Vi gjorde
klart för Colby och amerikanerna att vi
skulle sköta den här verksamheten själva,
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gren. Efter den rensningen tog uppbygget
fart. Tre uppgifter, med tre ansvariga per-
soner: Anders Grafström förberedde den
väpnade motståndskampen och hade hand
om all rekrytering. Underrättelsetjänstens
chef Thede Palm planerade för en livlina
för evakuering av statsledning, höga mili-
tärer, nedskjutna piloter och kurirer. Och
en person, som vi inte känner till namnet,
ansvarade för propagandan och den psy-
kologiska krigsföringen under en sovjetisk
ockupation.

Efter fem år som försvarsstabschef utnämndes
Carl Eric Almgren till generallöjtnant och 1967
blev han militärbefälhavare i det viktiga Östra
militärområdet och överkommendant i Stock-
holm. Det var en snabb och glänsande karriär,
som många trodde skulle krönas med en utnäm-
ning till överbefälhavare. Så blev dock inte fallet.
Här valde den socialdemokratiska regeringen att
satsa på en mer "folklig" överbefälhavare i Stig
Synnergren, som dessutom stod regeringspartiet
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nära. Almgren var sannolikt den mest briljante 
generalen i sin generation, men det var inte den 
avgörande faktorn för regeringen.

En politiskt taktisk och slug arméchef
Carl Eric Almgren blev i stället arméchef 1969. 
Det var en svår tid då försvarsanslagen kraftigt 
drogs ned genom försvarsbesluten 1968 och 
1972. Nu försvann den partipolitiska enigheten 
om försvaret mellan socialdemokraterna och 
de borgerliga partierna, även om skillnaderna 
mellan blocken inte var så stora. Schematiskt 
gällde sedan för resten av det kalla kriget en 
fallande skala i fråga om försvarsanslagen: det 
högsta budet var alltid ÖB-planen och därefter 
följde högerpartiet/moderaterna, sedan ”mellan-
partierna” centern och folkpartiet, och därefter 
socialdemokraterna.

Almgren var en !ghter och det fortsatte han 
att vara som arméchef. Som försvarsstabschef 
arbetade han intensivt för en ny högsta ledning 
av försvaret och för de gemensamma operativa 
intressena, men som arméchef 1969–76 kom 
hans klockarkärlek för armén på nytt fram. Nu 
ansåg han att armén hade missgynnats under 
”guldåldern” med höjda försvarsanslag (för-
svarsbesluten 1948 och 1958), varför det främst 
gällde att klara dess modernisering inom krym-
pande anslagsramar. Det var ett budskap som 
fann gehör i regering och riksdag och även hos 
den följande arméchefen 1976–82, Nils Sköld. 
Denne kunde driva arméns sak vidare, om än i 
en tillspetsad variant genom djupförsvaret med 
de ”sega gubbarna”. 

Almgren visade sig som arméchef vara lika 
politiskt taktisk och slug som Helge Jung (ÖB 
1944–51) under dennes glansdagar. Han gick 
nu med på en förkortad grundutbildning av 
de värnpliktiga (7,5 månader för merparten), 
vilket tidigare hade varit en dödssynd för en 
arméchef. Vinsten med detta var emellertid att 
det gav utrymme för en teknisk modernisering 
inom armén, som bland annat tillfördes modernt 
artilleri, bandvagnar, infanterikanonvagnar och 
mis siler. Delvis klarades detta konststycke av 
genom en lätt manipulation av krigsförbands-
värderingarna, vilka sällan lästes av ansvariga 
politiker eller av försvarsdepartementet, där de 
vanligen försvann ned i källararkiven. Tidigare 
hade många arméförband fått hård kritik i värde-
ringarna, nu ansågs det att samma förband hjälp-
ligt klarade sina uppgifter vid mobilisering – och 
sedan snabbt kunde öka sin förmåga genom 
övning. I sak var budskapet detsamma, men det 
kunde formuleras på olika sätt!

En viktig insats gjorde Almgren genom att 
förnya utbildningen inom armén för att bättre 
passa den nya tiden, som präglades av ungdoms-
revolt och uppror mot gamla auktoriteter. Det 
krävde även en ny lokal organisation. Utbild-
ningsmetoderna utvecklades och en demokrati-
sering skedde på bred front, vilket ledde till mer 
motiverade värnpliktiga och en höjd försvarsvilja 
efter en svacka. VU 60-reformen hade inletts av 
föregångaren, arméchefen Curt Göransson, och 
nu följde OLLI-reformen (lokal organisation och 
ledning), vilket gav möjligheter till en e"ektivare 
ledning och utbildning. ”Fo-regementen” skapa-

I september 1965, under en tid av avspänning i det 
kalla kriget, besökte försvarsstabschefen Almgren 
Moskva. Vid pansarakademien demonstrerades 
apparatur för radiaklära, det vill säga hur man mäter 
radioaktivitet. I mitten syns försvarsattachén vid 
svenska beskickningen i Moskva, generalmajor Bengt 

Hjelm och närmast till vänster om honom chefen för 
pansarakademin, generalöverste Markov. I bakgrun-
den skymtar Almgrens följeofficerare, från vänster 
kommendör Per Rudberg, kapten Hans Ericsson och 
överstelöjtnant Sture Palm. 

I september 1965, under en t id av avspänning i det
kalla kriget, besökte försvarsstabschefen Almgren
Moskva. Vid pansarakademien demonstrerades
apparatur för radiaklära, det vill säga hur man mäter
radioaktivitet. I mitten syns försvarsattachén vid
svenska beskickningen i Moskva, generalmajor Bengt

nära. Almgren var sannolikt den mest briljante
generalen i sin generation, men det var inte den
avgörande faktorn för regeringen.

En politiskt taktisk och slug armechef
Carl Eric Almgren blev i stället armechef 1969.
Det var en svår tid då försvarsanslagen kraftigt
drogs ned genom försvarsbesluten 1968 och
1972. Nu försvann den partipolitiska enigheten
om försvaret mellan socialdemokraterna och
de borgerliga partierna, även om skillnaderna
mellan blocken inte var så stora. Schematiskt
gällde sedan för resten av det kalla kriget en
fallande skala i fråga om försvarsanslagen: det
högsta budet var alltid ÖB-planen och därefter
följde högerpartiet/moderaterna, sedan "mellan-
partierna" centern och folkpartiet, och därefter
socialdemokraterna.

Almgren var en fighter och det fortsatte han
att vara som armechef. Som försvarsstabschef
arbetade han intensivt för en ny högsta ledning
av försvaret och för de gemensamma operativa
intressena, men som armechef 1969-76 kom
hans klockarkärlek för armen på nytt fram. Nu
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pande anslagsramar. Det var ett budskap som
fann gehör i regering och riksdag och även hos
den följande armschefen 1976-82, Nils Sköld.
Denne kunde driva armens sak vidare, om än i
en tillspetsad variant genom djupförsvaret med
de "sega gubbarna".

Hjelm och närmast till vänster om honom chefen för
pansarakademin, generalöverste Markov. I bakgrun-
den skymtar Almgrens följeofficerare, från vänster
kommendör Per Rudberg, kapten Hans Ericsson och
överstelöjtnant Sture Palm.

Almgren visade sig som armechef vara lika
politiskt taktisk och slug som Helge Jung (ÖB
1944-51) under dennes glansdagar. Han gick
nu med på en förkortad grundutbildning av
de värnpliktiga (7,5 månader för merparten),
vilket tidigare hade varit en dödssynd för en
armechef. Vinsten med detta var emellertid att
det gav utrymme för en teknisk modernisering
inom armen, som bland annat tillfördes modernt
artilleri, bandvagnar, infanterikanonvagnar och
missiler. Delvis klarades detta konststycke av
genom en lätt manipulation av krigsförbands-
värderingarna, vilka sällan lästes av ansvariga
politiker eller av försvarsdepartementet, där de
vanligen försvann ned i källararkiven. Tidigare
hade många armsförband fått hård kritik i värde-
ringarna, nu ansågs det att samma förband hjälp-
ligt klarade sina uppgifter vid mobilisering — och
sedan snabbt kunde öka sin förmåga genom
övning. I sak var budskapet detsamma, men det
kunde formuleras på olika sätt!

En viktig insats gjorde Almgren genom att
förnya utbildningen inom armen för att bättre
passa den nya tiden, som präglades av ungdoms-
revolt och uppror mot gamla auktoriteter. Det
krävde även en ny lokal organisation. Utbild-
ningsmetoderna utvecklades och en demokrati-
sering skedde på bred front, vilket ledde till mer
motiverade värnpliktiga och en höjd försvarsvilja
efter en svacka. VU 60-reformen hade inletts av
föregångaren, armschefen Curt Göransson, och
nu följde OLLI-reformen (lokal organisation och
ledning), vilket gav möjligheter till en effektivare
ledning och utbildning. "Fo-regementen" skapa-
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des genom en sammanslagning av regementen 
och försvarsområdesstaber med en starkare regio-
nal ställning. Almgren omdanade armén i en svår 
tid och det var en insats som märktes. Det fanns 
bedömare i samtiden som menade att han ”räd-
dade armén”. Almgren och armén var nu ett.

En general som tänkte stort
Carl Eric Almgren verkade som arméchef till 
1976 och utnämndes vid sin avgång till general, 
en ovanlig hedersbetygelse. Han fortsatte när 
han blev pensionär som militär opinionsbildare, 
inte minst inom Försvarsfrämjandet, och dog vid 
hög ålder, 88 år gammal.

Almgren var även författare. Han medverkade 
i böckerna Andra världskrigets historia (1947–
49), Kungl. Jämtlands fältjägarregementes historia 
(1966), Generalstab och generalstabskår 1873–
1973, Kampen om Skåne (1983), Lottorna i för-
svarets tjänst (1984), O!cerskursen 1932–1934 
(1984) och Forti"kationen 350 år (1986). Det är 
en !n författargärning, inte minst militärhisto-
riskt. När man läser Almgren får man intrycket 
av en bred begåvning, som hade kunnat göra sig 
gällande på många områden. Nu blev han o"cer 
– och det till gagn för Sverige.

Almgren efterlämnade dessutom ett stort 
person arkiv, som nu förvaras på Krigsarkivet. 
Det ger även en ingående bild av honom som 
människa. Arkivrådet Evabritta Wallberg skrev 
2005 om dess tillkomst och problematik bland 
annat följande:

Carl Eric Almgrens mångomtalade jätte-
arkiv på totalt 284 volymer för tiden 1961–
1976 är ett annat exempel. Det viktigaste 
materialet är de omfattande ”Dagspm” som 
Almgren som försvarsstabschef, milobefäl-
havare och chef för armén dagligen skrev 
för hand. Allt som hänt under dagen kom-
menterades. Men där bifogades också myn-
dighetsskrivelser, PM, tidningsklipp m m. 

I arkivet !nner vi också Almgrens öppna 
och hemliga handbrev. Arkivet ordnades 
1994–1995 av Almgren med stor hjälp 
av Holger Bjärnlid. Mycket av materialet 
hör proveniensmässigt egentligen hemma 
i Försvarsstabens, Milo Ö:s och Armésta-
bens arkiv. Vi kan ju tycka att det är bra 
att materialet är bevarat, men vad har gall-
rats ut före ordnandet? Almgrens hand-
lingar förvarades i låsta skåp i Arméstaben 
och senare i Krigsarkivet och Försvarets 
materiel verk. Vid alla arkivinspektioner 
und gick de inspektion eftersom nycklarna 
för varades privat, och det uppgavs att skå-
pens innehåll tillhörde general Almgren. 
Hand lingarna har undanhållits forskningen 
mellan 20 och 30 år. De har aldrig varit 
tillgängliga i enlighet med tryckfrihetsför-
ordningens principer.7

För forskningen är Carl Eric Almgrens stora per-
sonarkiv i dag en verklig guldgruva och en gåva 
till eftervärlden.

Sammanfattningsvis tillhörde Almgren de 
främsta generalerna under svenskt 1900-tal. Han 
var enligt min mening en av de mest briljanta, 
viljestarka, och energiska ledarna det moderna 
svenska försvaret har haft. Han var professionell 
och starkt resultatinriktad och tjänade sitt land 
väl. Hans karriär sammanföll med beredska-
pen 1939–45 och den fortsatta upprustningen 
av det svenska försvaret under det kalla krigets 
första fas. Som arméchef 1969–76 !ck han han-
tera stora omställningsproblem med minskade 
anslagsramar, ungdomsrevolt och vänstervindar 
i samhället. Almgren löste problemen kompetent 
och på #era områden mästerligt och ”räddade 
armén” i #era bedömares ögon. Det var tur för 
Sverige att han blev rätt arméchef i en brydsam 
tid. Almgren insåg även det svenska försvarets 
strukturella problem, ett arv från beredskapen, 
men tvingades agera mest i nuet. Hans insatser 

des genom en sammanslagning av regementen
och försvarsområdesstaber med en starkare regio-
nal ställning. Almgren omdanade armen i en svår
tid och det var en insats som märktes. Det fanns
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Almgren efterlämnade dessutom ett stort
personarkiv, som nu förvaras på Krigsarkivet.
Det ger även en ingående bild av honom som
människa. Arkivrådet Evabritta Wallberg skrev
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I arkivet finner vi också Almgrens öppna
och hemliga handbrev. Arkivet ordnades
1994-1995 av Almgren med stor hjälp
av Holger Bjärnlid. Mycket av materialet
hör proveniensmässigt egentligen hemma
i Försvarsstabens, Milo Ö:s och Armssta-
bens arkiv. Vi kan ju tycka att det är bra
att materialet är bevarat, men vad har gall-
rats ut före ordnandet? Almgrens hand-
lingar förvarades i låsta skåp i Armsstaben
och senare i  Krigsarkivet och Försvarets
materielverk. Vid alla arkivinspektioner
undgick de inspektion eftersom nycklarna
förvarades privat, och det uppgavs att skå-
pens innehåll tillhörde general Almgren.
Handlingarna har undanhållits forskningen
mellan 20 och 30 år. De har aldrig varit
tillgängliga i enlighet med tryckfrihetsför-
ordningens principer.'

För forskningen är Carl Eric Almgrens stora per-
sonarkiv i dag en verklig guldgruva och en gåva
till eftervärlden.

Sammanfattningsvis tillhörde Almgren de
främsta generalerna under svenskt 1900-tal. Han
var enligt min mening en av de mest briljanta,
viljestarka, och energiska ledarna det moderna
svenska försvaret har haft. Han var professionell
och starkt resultatinriktad och tjänade sitt land
väl. Hans karriär sammanföll med beredska-
pen 1939-45 och den fortsatta upprustningen
av det svenska försvaret under det kalla krigets
första fas. Som armschef 1969-76 fick han han-
tera stora omställningsproblem med minskade
anslagsramar, ungdomsrevolt och vänstervindar
i samhället. Almgren löste problemen kompetent
och på flera områden mästerligt och "räddade
armen" i flera bedömares ögon. Det var tur for
Sverige att han blev rätt armschef i en brydsam
tid. Almgren insåg även det svenska försvarets
strukturella problem, ett arv från beredskapen,
men tvingades agera mest i nuet. Hans insatser
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i generalstabskåren och som chef för försvars-
staben och för armén, var i !era stycken exceptio-
nella. Carl Eric Almgren tycks ha haft såväl hög 
begåvning som klokhet och dådkraft. Han var 
resultatinriktad och handlingskraftig och hittade 
lösningar på det mesta. Han kände det svenska 
folket och försvaret från grunden och skapade 
tillförsikt och trygghet. Det var gott nog.

Att han tänkte stort om Sverige var inte heller 
fel. Det var föga förvånande att han nådde de 
högsta posterna i sin militära karriär; knappast 
heller att den socialdemokratiska regeringen 
Erlander/Palme inte ville satsa på honom som ny 
överbefälhavare utan föredrog Stig Synnergren. 
Det grämde inte Almgren, utan han och ÖB 
Synnergren samarbetade för det mesta väl och 
lyckades, tillsammans med ett stort kollektiv av 
medarbetare, förnya försvarsmakten och stärka 
försvarsviljan under en svår tid. Östgöten Alm-
gren och norrbottningen Synnergren, båda med 

rötter i folkets breda lager, förstod i grunden 
värdet av folkförsvaret och en stark försvarsvilja.

Till sist vill jag citera de vackra slutorden om 
Carl Eric Almgren som andre styresmannen, 
riksarkivarie Erik Norberg uttryckte i Krigs-
vetenskapsakademien i ”Minnesteckningar över 
bortgångna ledamöter 2000–2001”:8

Carl Eric Almgren tillhörde pliktmänni-
skorna, och det var sent om aftonen när 
han sin sista arbetsdag lämnade Grå huset. 
Inför sin avgång hade han bevistat ett antal 
armémöten. Han avslutade genomgång-
arna med de djupt personliga orden: Jag 
tackar Gud, för att jag har blivit brukad. 
Med sina meriter och personliga egenskaper 
måste Carl Eric Almgren räknas till de mest 
framstående representanterna för försvaret 
under 1900-talet.
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skorna, och det var sent om aftonen när
han sin sista arbetsdag lämnade Grå huset.
Inför sin avgång hade han bevistat ett antal
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Våren 1961 utsågs Jonas Wærn till chef för den 
svenska FN-bataljon som skulle tjänstgöra i Kongo. 
Den svensk-irländska brigad som han kom att leda 
kastades omedelbart in i direkta strider. Bredvid 
Wærn: granatkastarplutonchefen Allevik. Några år 
senare, 1964, ledde Wærn också svenska FN-trupper 
på Cypern.

Våren 1961 utsågs Jonas Wwrn till chef för den
svenska FN-bataljon som skulle tjänstgöra i Kongo.
Den svensk-irländska brigad som han kom att leda
kastades omedelbart in i direkta strider. Bredvid

granatkastarplutonchefen Allevik. Några år
senare, 1964, ledde W r n  också svenska FN-trupper
på Cypern.
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Where is the band? frågar den amerikanske chefs-
piloten sin passagerare överste Jonas Wærn inför 
landning med det hemvändande planet från 
Kongo. Flygkaptenen förutsätter att översten 
skall mötas av hedersvakt och musikkår. Den 
som fört FN:s och Sveriges färger med stor fram-
gång och givit svenska soldater internationella 
erkännanden måste rimligtvis tas emot med 
militär pompa i sitt hemland.

Jag förklarade för !ygkaptenen, skriver Wærn 
i sina memoarer, att detta skulle vara ytterst 
osvenskt. Ingen hedersvakt möter. I en liten 
Volkswagen hämtas den svenske FN-övers ten för 
avrustning. Det skulle dröja mer än 30 år – till 
efter det kalla krigets slut – innan internationella 
förband började hedras vid hemkomsten.

Jonas Wærn, med anor i det dalsländska 
herre sätet Baldersnäs, valde inte den snabbaste 
vägen till yrkeso"cer. Efter studier i juridik och 
språk vid Uppsala universitet följde reservo"-
cersexamen, 1941 fänriksutnämning vid Kungl. 
Värmlands regemente och därefter beredskaps-
tjänst som jägarplutonchef vid västgränsen – en 

inte unik studiegång i den tidens Sverige, då 
utrikes hot #ck akademiker att sadla om till o"-
cersyrket. Wærn gjorde sig känd som en duktig 
trupputbildare. Han var lång och ståtlig med 
naturlig pondus och hade truppcharm. De rea-
listiska stridsskjutningar han ledde stående med 
högtalare i en jeep kan ännu vara ett samtals-
ämne när I 2-veteraner samlas. Stabskursen vid 
Krigshögskolan ledde inte till generalstabskar-
riär. Däremot följde lärartjänster vid Infanteri-
skjutskolan, InfSS, i Rosersberg i sammanlagt sju 
år och 1952 en kurs vid brittiska Infantry School. 
Intresse för utbildning i nära kontakt med solda-
ten/människan följde Wærn genom livet. 

Kongo 1961
Belgien hade räknat med en lång avkolonise-
ringsprocess av Belgiska Kongo och åtgärder för 
övergång till självstyre gick långsamt. Framför 
allt hade belgarna underlåtit att verka för fram-
växten av en kader av välutbildade politiker och 
tjänstemän som kunde ta över administrationen. 
Efter oroligheter under 1959 inleddes förhand-
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listiska stridsskjutningar han ledde stående med
högtalare i en jeep kan ännu vara ett samtals-
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Krigshögskolan ledde inte till generalstabskar-
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skjutskolan, InfSS, i Rosersberg i sammanlagt sju
år och 1952 en kurs vid brittiska Infantry School.
Intresse för utbildning i nära kontakt med solda-
ten/människan följde Wxrn genom livet.
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Belgien hade räknat med en lång avkolonise-
ringsprocess av Belgiska Kongo och åtgärder för
övergång till självstyre gick långsamt. Framför
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växten av en kader av välutbildade politiker och
tjänstemän som kunde ta över administrationen.
Efter oroligheter under 1959 inleddes förhand-
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lingar om en snabb avkolonisering och redan 
den 30 juni 1960 proklamerades den demokra-
tiska republiken Kongo med Joseph Kasavubu 
som president och Patrice Lumumba som pre-
miärminister.

Belgiska trupper fanns kvar för att kunna 
stödja den kongolesiska regeringen i att upprätt-
hålla lag och ordning. Efter oroligheter avlöstes 
de belgiska trupperna av FN-trupper i någor-
lunda god ordning. Att inordna revolterande 
provinser, främst gruvstaten Katanga, blev svå-
rare. Katangas president var Moïse Tshombe men 
den starke mannen var inrikesminister Gode froid 
Munongo. Bakom Tshombe och Munongo ver-
kade tämligen öppet en belgisk skuggregering 
stödd på gendarmeriet. Detta leddes av vita o!-
cerare. Numerären sommaren 1961 var cirka 500 
man, av vilka 200 var belgiska yrkeso!cerare. 
Senare samma år – efter OAS-kuppen1 i Alge-
riet – anslöt sig franska o!cerare samt europe-
iska och sydafrikanska legosoldater. I september 
bedöms deras styrka ha stigit till cirka 2 000, med 
en i alla avseenden bättre beväpning än FN-trup-
perna. Dessutom fanns en belgiskledd säkerhets-
tjänst.

Läget förvärrades under år 1961. Mun ongo 
anklagades för etniska rensningar och även för 
mordet på Lumumba i Katanga, dit han hade 
utlämnats. Den odisciplinerade kongolesiska 
armén utan sina belgiska o!cerare begick allt 
värre förbrytelser. Den katangesiska separatio-
nen befästes. Tshombe stöddes ivrigt av den 
vita befolkningen och av ekonomiska intressen i 
Västeuropa. Provinsens väl beväpnade gendarmeri 

"nansierades av gruvbolaget Union Minière. 
Förenta Nationerna var inte utan skuld till 

utvecklingen. Generalsekreterare Dag Hammar-
skjöld hade nått stora framgångar med sin en- 
samma diplomati då säkerhetsrådet mot alla 
odds enats om ett ingripande. Därmed hade en 
öppen kon#ikt mellan stormakterna avvärjts. 
Opération des Nations Unies au Congo, ONUC, 
kunde börja. Men fatala misstag gjordes redan i 
starten sommaren 1960. ONUC försatte chan-
sen att avväpna den revolterande soldatesken i 
Armé Nationale Congolaise, ANC. Vapendepå-
erna hade kunnat stängas av FN-trupperna men 
Hammarskjölds representant i Kongo, amerika-
nen Ralph Bunche, förbjöd detta. 

Kravet att Katanga skulle införlivas i Kongo 
med fredliga medel var en av Hammarskjölds 
huvudlinjer. En annan var ”icke-inblandning” i 
inrikes frågor, en princip som hämmade kraft-
fullt agerande. För arbetet på fältet krävdes också 
kompetenta och lojala FN-medarbetare och att 
dessa arbetade samordnat. Hammarskjöld hade 
en faiblesse för intellektuella i sin närmaste krets 
och brast i rekryteringen. 

Den militäre FN-chefen i Kongo, den svenske 
generalen Carl von Horn, avpolletterades tidigt 
liksom senare även hans civile representant i 
Katanga, den irländske politikern och författaren 
Conor Cruise O’Brien. Svensken Sture Linnér 
blev kvar på sin post som civil chef i Kongo, väl-
talig, kontaktskapande men illa informerad om 
verkligheten ute i provinserna och beslutsoför-
mögen. ”Stures charmerande leende och hand-
slag blev även denna gång enda behållningen ...”, 

En månad efter Kongos självständighet besökte pre-
miärministern Patrice Lumumba Nordamerika, men 
det stöd han hoppades på från amerikanskt håll ute-
blev. I stället kom politiskt och ekonomiskt stöd till 
utbrytarrepubliken Katanga främst från Väst europa. 
Lumumba tillfångatogs 1961 och överlämnades till 
Katanga där han med all sannolikhet avrättades.
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Tingar om en snabb avkolonisering och redan
den 30 juni 1960 proklamerades den demokra-
tiska republiken Kongo med Joseph Kasavubu
som president och Patrice Lumumba som pre-
miärminister.

Belgiska trupper fanns kvar för att kunna
stödja den kongolesiska regeringen i att upprätt-
hålla lag och ordning. Efter oroligheter avlöstes
de belgiska trupperna av FN-trupper i någor-
lunda god ordning. Att inordna revolterande
provinser, främst gruvstaten Katanga, blev svå-
rare. Katangas president var MoYse Tshombe men
den starke mannen var inrikesminister Godefroid
Munongo. Bakom Tshombe och Munongo ver-
kade tämligen öppet en belgisk skuggregering
stödd på gendarmeriet. Detta leddes av vita offi-
cerare. Numerären sommaren 1961 var cirka 500
man, av vilka 200 var belgiska yrkesofficerare.
Senare samma år — efter OAS-kuppen' i Alge-
riet — anslöt sig franska officerare samt europe-
iska och sydafrikanska legosoldater. I september
bedöms deras styrka ha stigit till cirka 2 000, med
en i alla avseenden bättre beväpning än FN-trup-
perna. Dessutom fanns en belgiskledd säkerhets-
tjänst.

Läget förvärrades under år 1961. Munongo
anklagades för etniska rensningar och även för
mordet på Lumumba i Katanga, dit han hade
utlämnats. Den odisciplinerade kongolesiska
armen utan sina belgiska officerare begick allt
värre förbrytelser. Den katangesiska separatio-
nen befästes. Tshombe stöddes ivrigt av den
vita befolkningen och av ekonomiska intressen i
Västeuropa. Provinsens väl beväpnade gendarmeri
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finansierades av gruvbolaget Union Miniere.
Förenta Nationerna var inte utan skuld till

utvecklingen. Generalsekreterare Dag Hammar-
skjöld hade nått stora framgångar med sin en-
samma diplomati då säkerhetsrådet mot alla
odds enats om ett ingripande. Därmed hade en
öppen konflikt mellan stormakterna avvärjts.
Opiration des Nations Unies au Congo, ONUC,
kunde börja. Men fatala misstag gjordes redan i
starten sommaren 1960. ONUC försatte chan-
sen att avväpna den revolterande soldatesken i
Arme Nationale Congolaise, ANC. Vapendepå-
erna hade kunnat stängas av FN-trupperna men
Hammarskjölds representant i Kongo, amerika-
nen Ralph Bunche, förbjöd detta.

Kravet att Katanga skulle införlivas i Kongo
med fredliga medel var en av Hammarskjölds
huvudlinjer. En annan var "icke-inblandning" i
inrikes frågor, en princip som hämmade kraft-
fullt agerande. För arbetet på fältet krävdes också
kompetenta och lojala FN-medarbetare och att
dessa arbetade samordnat. Hammarskjöld hade
en faiblesse för intellektuella i sin närmaste krets
och brast i rekryteringen.

Den militäre FN-chefen i Kongo, den svenske
generalen Carl von Horn, avpolletterades tidigt
liksom senare även hans civile representant i
Katanga, den irländske politikern och författaren
Conor Cruise O'Brien. Svensken Sture Linner
blev kvar på sin post som civil chef i Kongo, väl-
talig, kontaktskapande men illa informerad om
verkligheten ute i provinserna och beslutsoför-
mögen. "Stures charmerande leende och hand-
slag blev även denna gång enda behållningen ...",
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som Jonas Wærn beskriver ett sammanträ!ande. 
Andra FN-aktörer var präglade av sin uppväxt i 
kolonierna. En sådan var den hårdföre tunisiske 
diplomaten Mahmoud Khiari. Han intrigerade 
för en politik diametralt motsatt Hammar-
skjölds. Il faut faire de la politique (”Det är nöd-
vändigt att själv utforma politiken”) var hans 
ledord. 

Generalsekreteraren saknade en lojal stabs-
chef, som kunde tydliggöra intentionerna och 

hålla samman spretande viljor. Tvetydigheten 
gav utrymme för olika tolkningar. Det ledde 
till allt svårare missgrepp och senare indirekt 
till Hammarskjölds död. De militära cheferna 
på fältet – den svenske överstelöjtnanten Jonas 
Wærn, i Kongo med överstes grad, var en av de 
främsta – hade att efter bästa förmåga tolka och 
följa en otydlig politisk ledning. 

Wærn utsågs på våren 1961 till chef för FN-ba-
taljon XII K, som i juni transporterades till Kongo. 
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taljon XII K, som i juni transporterades till Kongo.
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Wærn utnämndes till chef för en svensk-irländsk 
brigad i södra Katanga. Där underställdes han 
den indiske brigadgeneralen K.A.S. Raja, chef 
för samtliga FN-trupper i Katanga. Raja hade i 
motsats till Linnér och O’Brien inte utnämnts 
efter litterära meriter utan snarare efter sitt nära 
släktskap med Indiens premiärminister Nehru.

Wærn tog ett fast grepp om sin brigad. Krigs-
spel enligt hans egen InfSS-modell var mönster 
för samträningen. Förutom de två bataljonerna 
ingick också mindre indiska och kanadensiska 
signaldetachement samt en indisk livsmedels-
pluton. Ett italienskt Röda Kors-sjukhus under 
kompetent ledning understödde. Brigadchefen 
överlät daglig ledning av den svenska bataljonen 
till sin betrodde ställföreträdare major Ulf  Mide 
men behöll rättsvård, delar av personaltjänsten i 
övrigt och rapportering till Sverige under sin egen 
kontroll. 

Brigadstaben blev svensk-irländsk med endast 
sju o!cerare. Viktiga poster besattes av stabsche-
fen major Sven Rosén och underrättelseo! ceren 
löjtnant Stig von Bayer ur den egna bataljonen. 
Brigadläkartjänsten blev krävande och upprätt-
hölls av skickliga norrmän. Denna lilla stab kom 
att planlägga och genomföra alla större FN-insat-
ser i Katanga under det kaotiska andra halvåret 
1961, även några av dem som den överordnade 
brigadgeneral Rajas stab borde ha utfört. Därtill 
kom att Wærn aldrig lämnade det yttersta ansva-
ret för sin svenska bataljon.

Operation Rumpunch
Säkerhetsrådets resolution den 21 februari 1961 
gav ONUC rätt att använda våld för att återföra 
Katanga till Kongo – ett avsteg från principen 
om våld endast i självförsvar. Efter fåfänga försök 
att förhandlingsvägen förmå icke-kongolesiska 
militärer att lämna provinsen gick uppgiften till 
brigadchefen överste Wærn. Order att arrestera 
så många icke-kongolesiska o!cerare som möj-
ligt gavs av Hammarskjölds civile representant 

i Katanga O’Brien och general Raja en fredag i 
slutet av augusti och skulle lösas följande tisdag. 
En indisk Dograbataljon2 "ögs in som förstärk-
ning. Operationen tidigarelades plötsligt med ett 
dygn och gavs namnet Rumpunch. För planering 
återstod ett par nätter, för Dogras en natt. ”Jag 
började för första gången tvivla på Rajas militära 
kompetens …”, konstaterar Waern, men ”… 
fortfarande var jag som typisk svensk förhäxad 
av betydelsen av ett friktionsfritt internationellt 
samarbete så jag protesterade inte.”

Resultatet blev en kuppartat genomförd FN- 
operation, oblodig och framgångsrik. Samman-
lagt 273 vita o!cerare sändes till Europa, men 
några hårdföra fransmän med krigserfarenhet 
från Indokina – les a!reux – var strax tillbaka. 
Jonas Wærn hade lett planeringen av operatio-
nen. När den genomfördes var han som bri-
gadchef på rätt plats. Han ingrep personligen 
som en militärpolis i avgörande ögonblick. Han 
visade "exibilitet genom att dra in den synliga 
FN-bevakningen. Han tog som en ambassadör 
emot Katangas president. Fingertoppskänsla för 
rätt beslut i avgörande ögonblick skulle han ofta 
visa prov på i Kongo liksom senare på Cypern.

Efter operation Rumpunch skärptes de poli-
tiska motsättningarna globalt, inom FN och 
i Kongo. Hammarskjöld hade tidigt förlorat 
Sovjet unionens stöd i säkerhetsrådet. Nu fanns 
det risk att även Frankrike och Storbritannien 
skulle sälla sig till motståndarna. I Katanga 
hårdnade den vita befolkningens attityder. Efter 
enträgen begäran av talesmän för européerna 
beordrades Wærn att sända ett kompani till 
gruvstaden Jadotville med uppgift att skydda 
den vita befolkningen mot #entliga infödda. 
Det sker under min protest, förklarade Wærn. 
Kompaniet kan inte underhållas så långt bort. 
”Du får gärna protestera, men detta är ett poli-
tiskt beslut”, blev Rajas svar. Det irländska kom-
pani som avdelades kom i strid, men inte med 
infödda utan med vita legoknektar. 

Wxm utnämndes till chef för en svensk-irländsk
brigad i södra Katanga. Där underställdes han
den indiske brigadgeneralen K.A.S. Raja, chef
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att planlägga och genomföra alla större FN-insat-
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1961, även några av dem som den överordnade
brigadgeneral Rajas stab borde ha utfört. Därtill
kom att Wxrn aldrig lämnade det yttersta ansva-
ret för sin svenska bataljon.

Operation Rumpunch
Säkerhetsrådets resolution den 21 februari 1961
gav ONUC rätt att använda våld för att återföra
Katanga till Kongo — ett avsteg från principen
om våld endast i självförsvar. Efter fåfänga försök
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i Katanga O'Brien och general Raja en fredag i
slutet av augusti och skulle lösas följande tisdag.
En indisk Dograbataljon2 flögs in som förstärk-
ning. Operationen tidigarelades plötsligt med ett
dygn och gavs namnet Rumpunch. För planering
återstod ett par nätter, för Dogras en natt. "Jag
började för första gången tvivla på Rajas militära
kompetens ...", konstaterar Waern, men "...
fortfarande var jag som typisk svensk förhäxad
av betydelsen av ett friktionsfritt internationellt
samarbete så jag protesterade inte."

Resultatet blev en kuppartat genomförd FN-
operation, oblodig och framgångsrik. Samman-
lagt 273 vita officerare sändes till Europa, men
några hårdföra fransmän med krigserfarenhet
från Indokina — les gffleux — var strax tillbaka.
Jonas Wxrn hade lett planeringen av operatio-
nen. När den genomfördes var han som bri-
gadchef på rätt plats. Han ingrep personligen
som en militärpolis i avgörande ögonblick. Han
visade flexibilitet genom att dra in den synliga
FN-bevakningen. Han tog som en ambassadör
emot Katangas president. Fingertoppskänsla för
rätt beslut i avgörande ögonblick skulle han ofta
visa prov på i Kongo liksom senare på Cypern.

Efter operation Rumpunch skärptes de poli-
tiska motsättningarna globalt, inom FN och
i Kongo. Hammarskjöld hade tidigt förlorat
Sovjetunionens stöd i säkerhetsrådet. Nu fanns
det risk att även Frankrike och Storbritannien
skulle sälla sig ti l l motståndarna. I  Katanga
hårdnade den vita befolkningens attityder. Efter
enträgen begäran av talesmän för europ&rna
beordrades Wxm att sända ett kompani till
gruvstaden Jadotville med uppgift att skydda
den vita befolkningen mot fientliga infödda.
Det sker under min protest, förklarade Wxrn.
Kompaniet kan inte underhållas så långt bort.
"Du får gärna protestera, men detta är ett poli-
tiskt beslut", blev Rajas svar. Det irländska kom-
pani som avdelades kom i strid, men inte med
infödda utan med vita legoknektar.



Jonas Wærn | 147

Katanga
Den ”välordnade staten Katanga” omhuldades i 
USA och i Västeuropa. I industrikretsar fram-
manades bilden av Katanga som ett bålverk mot 
kommunismen och som den enda kongolesiska 
provins där ordning rådde. I Sverige förmedlade 
den så kallade Katangalobbyn FN-!entlig ”infor-
mation” med Svensk Tidskrift som språkrör. Viss 
ordning rådde verkligen i Katanga. De vita hade 
fått behålla sina privilegier. De kände sig trygga 
på ett annat sätt än i övriga Kongo och missions-
stationer kunde verka i skydd av gendarmeriet. 
Tshombe hade liksom andra afrikanska ledare 
fått utbildning i missionsskola och snart dök 
hans porträtt upp i annonser för den kristet-kon-
servativa rörelsen ”Moralisk upprustning”, MRA. 
Men bland de infödda var uppslutningen högst 
delad kring ett självständigt Katanga. Tshombes 
egen folkgrupp, Lunda, stödde honom men "era 
andra var anhängare till ett enat Kongo, bland 
dem "ertalet balubafolk.

Efter operation Rumpunch ökade Tshombe- 
regimens misstänksamhet mot balubas med gri-
panden, tortyr och arkebuseringar som följd. 
Flyktingarna kom till den svenska bataljonen, 
först en rännil, men den ökade lavinartat och 
efter ett par veckor trängdes över 40 000 "yk-
tingar runt svenskarna. Lägret utsattes för be- 
skjut ning med granat- och prickskytteeld och 
blev en enorm belastning för svenskarna. Bevak-
ning och bistånd band ett kompani. Utdelning 
av livsmedel och vård av sjuka och skadade 
krävde stora resurser. Här fanns inte enbart för-
följda, utan också de som enkelt ska#ade mat för 
dagen, politiker, barnafödande kvinnor, krimi-
nella, medicinmän och terroriserande ligor. Ung-
domsgängen baluba jeunesse gjorde sig beryktade. 
Drogade och beväpnade med klubbor och cykel-
kedjor utövade de ett skräckvälde. 

Svenska soldater hade ett gott förhållande 
till baluba"yktingarna i gemen men tvingades 
ibland gå hårdhänt fram. ”Lägret styrdes på 

ett genialt sätt av ett av dessa underverk som 
plötsligt inträ#ar, den svenske majoren Åke 
Forslund”, skriver FN-diplomaten Brian Urqu-
hart. Forslund var brukstjänsteman och en av de 
många duktiga reservo$cerare som Wærn hade 
utsett till rätt uppgift. Tillsammans med den 
swahilitalande underrättelseo$ceren von Bayer 
kunde han medla, upprätthålla ordning, ge hjälp 
och ingripa med vapenmakt när så krävdes. 

Bland Kongosvenskar har "yktinglägret etsat 
sig kvar i minnet. Det gäller såväl brigadche-
fen överste Wærn som den enskilde soldaten. 
I memoarer och hågkomster beskrivs lägret som 
en närmast overklig plats. Hemma i Sverige blev 
baluba ett öknamn på oregerliga och våldsamma 
personer.

Operation Morthor 
Centralregeringen i Léopoldville och FN ökade 
efter hand trycket mot Katanga och dess euro-
peiska rådgivare. I ONUC:s ledning intrigerade 
Khiari för en mer o#ensiv FN-politik. Khiari var 
formellt underställd Linnér, men rollerna blev 
ombytta under den tid som följde. O’Brien, 
FN:s man i Katanga – en lysande litterär begåv-
ning – föll för Khiaris dominans. Hammar-
skjöld beslöt att personligen besöka Kongo med 
ankomst till huvudstaden Léopoldville den 13 
september. Det svåra bakslag som följde återfal-
ler i viss mån på generalsekreteraren själv. 

Bakgrunden har beskrivits av Urquhart – en 
stor beundrare av Hammarskjöld – på följande 
sätt: 

När man ser tillbaka är det uppenbart att 
Hammarskjöld begick två misstag. Han gav 
inte sina representanter i Kongo någon klar 
bild av sina avsikter. Och han uppmanade 
dem inte kategoriskt att avstå från att agera 
innan han kom utan skickade i stället kom-
plicerade instruktioner som kunde bli, och 
blev, missförstådda … 
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Den "välordnade staten Katanga" omhuldades i
USA och i Västeuropa. I  industrikretsar fram-
manades bilden av Katanga som ett bålverk mot
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egen folkgrupp, Lunda, stödde honom men flera
andra var anhängare till ett enat Kongo, bland
dem flertalet balubafolk.

Efter operation Rumpunch ökade Tshombe-
regimens misstänksamhet mot balubas med gri-
panden, tortyr och arkebuseringar som följd.
Flyktingarna kom till den svenska bataljonen,
först en rännil, men den ökade lavinartat och
efter ett par veckor trängdes över 40 000 flyk-
tingar runt svenskarna. Lägret utsattes för be-
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till balubaflyktingarna i gemen men tvingades
ibland gå hårdhänt fram. "Lägret styrdes på

ett genialt sätt av ett av dessa underverk som
plötsligt inträffar, den svenske majoren Åke
Forslund", skriver FN-diplomaten Brian Urqu-
hart. Forslund var brukstjänsteman och en av de
många duktiga reservofficerare som Wxrn hade
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och ingripa med vapenmakt när så krävdes.
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sig kvar i minnet. Det gäller såväl brigadche-
fen överste Wxrn som den enskilde soldaten.
I memoarer och hågkomster beskrivs lägret som
en närmast overklig plats. Hemma i Sverige blev
baluba ett öknamn på oregerliga och våldsamma
personer.

Operation Morthor
Centralregeringen i Leopoldville och FN ökade
efter hand trycket mot Katanga och dess euro-
peiska rådgivare. I ONUC:s ledning intrigerade
Khiari för en mer offensiv FN-politik. Khiari var
formellt underställd Linner, men rollerna blev
ombytta under den tid som följde. O'Brien,
FN:s man i Katanga — en lysande litterär begåv-
ning — föll för Khiaris dominans. Hammar-
skjöld beslöt att personligen besöka Kongo med
ankomst till huvudstaden Leopoldville den 13
september. Det svåra bakslag som följde återfal-
ler i viss mån på generalsekreteraren själv.

Bakgrunden har beskrivits av Urquhart — en
stor beundrare av Hammarskjöld — på följande
sätt:

När man ser tillbaka är det uppenbart att
Hammarskjöld begick två misstag. Han gav
inte sina representanter i Kongo någon klar
bild av sina avsikter. Och han uppmanade
dem inte kategoriskt att avstå från att agera
innan han kom utan skickade i stället kom-
plicerade instruktioner som kunde bli, och
blev, missförstådda ...
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Man kan nog tillägga att de komplicerade 
instruktionerna blev avsiktligt misstolkade. 
Khiari anlände till Elisabethville den 11 septem-
ber, två dagar före Hammarskjölds ankomst till 
Kongo, med en lista på vad centralregeringen 
ansåg att FN borde genomföra – av allt att döma 
dik terad av honom själv. Operation Rumpunch 
skulle upprepas, men inte bara legoknektar skulle 
gri pas utan även inrikesminister Munongo och 
andra ministrar. ”Statschefen” Tshombe skulle 
där emot inte röras. En !ärde bataljon, indiska 
ghurkas, skulle "ygas in som förstärkning.

Wærn ställdes inför ett moraliskt dilemma. 
O’Brien säger i sina memoarer att det bland de 
svenska – liksom bland de irländska – o#cerarna 
fanns en motvilja mot antikatangesiska operatio-
ner men att alla lojalt lydde order. Det stämmer, 
den inställningen fanns under hela Kongo-insat-
sen, delvis beroende på den kongolesiska rege-
ringsarméns excesser. Mot gripande av legoknek-
tar hystes sällan betänkligheter, men nu gällde 
det arrestering av ministrar. Wærn skriver: ”När 
han [Khiari] nämnde arresteringarna, aktuali-
serades det obehag jag känt av att FN-trupper 
skulle arrestera ministrar på centralregeringens 
begäran. Skulle de sändas till Léopoldville för att 
hängas?”

Wærn protesterade mot arrestering av Mun-
ongo. Han bedömde den som ogenomförbar. 
Katangas säkerhetstjänst och gendarmeri var på 
sin vakt efter Rumpunch, och Munongo bytte 
uppehållsplats varje dygn. På frågan om vilket 
syfte en arrestering hade, uppgav Khiari att det 
viktigaste med operationen var att Munongo 

arresterades. Det var ett orimligt krav enligt 
Wærn, som anmälde att i så fall ”var det lika 
gott att inställa företaget”. 

Efter ajournering släppte Khiari kravet på 
arrestering av Munongo och förklarade att ope-
rationen skulle bli en framgång om bara de bygg-
nader och infarter besattes som Wærn själv hade 
föreslagit. Alltså en helomvändning vad gällde 
vikten av Munongos arrestering. ”Om bara dessa 
krav ställs på oss, kan jag gå med på operatio-
nen”, svarade Wærn, ”och jag kan garantera 
att den är genomförbar. Men den här gången 
är det risk för förluster och någon överraskning 
lär vi inte åstadkomma.” Wærn underströk att 
han inte kunde överblicka de politiska konse-
kvenserna, något han inte behövde bekymra sig 
för enligt Khiari och O’Brien. Mellan raderna i 
Wærns memoarer kan man uttolka en känsla av 
att han nog borde ha protesterat ännu hårdare.

Tidpunkten för anfallet sattes till klockan fyra 
på morgonen den 13 september, alltså samma 
dag som Hammarskjöld skulle landa i Léopold-
ville. Om allt gick väl skulle Hammarskjöld vid 
ankomsten serveras Katanga på ett fat. Khiari 
åkte nu till Léopoldville för att möta generalse-
kreteraren. Hans sista ord till O’Brien var: ”sur-
tous pas des demimesures” (”framför allt inga 
halvmesyrer”). Operationen hade av den indiske 
brigadgeneralen Raja döpts till Morthor, hindi 
för smash and grab, något som enligt Wærn var 
acceptabelt för en överraskande aktion. O’Brien 
däremot översatte Morthor med ”krossa” – långt 
från vad generalsekreteraren någonsin avsett att 
göra med Katanga. 

FN-soldaterna mötte hårda villkor i Kongo. Solda-
terna tvingades anpassa sig till helt ny terräng och 
oväntade stridsförhållanden. I början hade svens-
karna UN-märket på sina uniformer och hjälmar 
(senare blev förkortningen ONU). Många kom direkt 
från Gaza-bataljonen.

FN-soldaterna mötte hårda villkor i Kongo. Solda-
terna tvingades anpassa sig ti l l helt ny terräng och
oväntade stridsförhållanden. I början hade svens-
karna UN-märket på sina uniformer och hjälmar
(senare blev förkortningen ONU). Många kom direkt
från Gaza-bataljonen.

Man kan nog tillägga att de komplicerade
instruktionerna blev avsiktligt misstolkade.
Khiari anlände till Elisabethville den 11 septem-
ber, två dagar före Hammarskjölds ankomst till
Kongo, med en lista på vad centralregeringen
ansåg att FN borde genomföra — av allt att döma
dikterad av honom själv. Operation Rumpunch
skulle upprepas, men inte bara legoknektar skulle
gripas utan även inrikesminister Munongo och
andra ministrar. "Statschefen" Tshombe skulle
däremot inte röras. En fjärde bataljon, indiska
ghurkas, skulle flygas in som förstärkning.

Wxrn ställdes inför ett moraliskt dilemma.
O'Brien säger i sina memoarer att det bland de
svenska — liksom bland de irländska — officerarna
fanns en motvilja mot antikatangesiska operatio-
ner men att alla lojalt lydde order. Det stämmer,
den inställningen fanns under hela Kongo-insat-
sen, delvis beroende på den kongolesiska rege-
ringsarmens excesser. Mot gripande av legoknek-
tar hystes sällan betänkligheter, men nu gällde
det arrestering av ministrar. Wxrn skriver: "När
han [Khiari] nämnde arresteringarna, aktuali-
serades det obehag jag känt av att FN-trupper
skulle arrestera ministrar på centralregeringens
begäran. Skulle de sändas till Leopoldville for att
hängas?"

Wxrn protesterade mot arrestering av Mun-
ongo. Han bedömde den som ogenomförbar.
Katangas säkerhetstjänst och gendarmeri var på
sin vakt efter Rumpunch, och Munongo bytte
uppehållsplats varje dygn. På frågan om vilket
syfte en arrestering hade, uppgav Khiari att det
viktigaste med operationen var att Munongo
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arresterades. Det var ett orimligt krav enligt
Wxrn, som anmälde att i så fall "var det lika
gott att inställa företaget".

Efter ajournering släppte Khiari kravet på
arrestering av Munongo och förklarade att ope-
rationen skulle bli en framgång om bara de bygg-
nader och infarter besattes som Wxrn själv hade
föreslagit. Alltså en helomvändning vad gällde
vikten av Munongos arrestering. "Om bara dessa
krav ställs på oss, kan jag gå med på operatio-
nen", svarade Wxrn, "och jag kan garantera
att den är genomförbar. Men den här gången
är det risk for förluster och någon överraskning
lär vi inte åstadkomma." Wxrn underströk att
han inte kunde överblicka de politiska konse-
kvenserna, något han inte behövde bekymra sig
för enligt Khiari och O'Brien. Mellan raderna i
Wxrns memoarer kan man uttolka en känsla av
att han nog borde ha protesterat ännu hårdare.

Tidpunkten för anfallet sattes till klockan fyra
på morgonen den 13 september, alltså samma
dag som Hammarskjöld skulle landa i Leopold-
ville. Om allt gick väl skulle Hammarskjöld vid
ankomsten serveras Katanga på ett fat. Khiari
åkte nu till Leopoldville för att möta generalse-
kreteraren. Hans sista ord till O'Brien var: "sur-
tous pas des demimesures" ("framför allt inga
halvmesyrer"). Operationen hade av den indiske
brigadgeneralen Raja döpts till Morthor, hindi
för smash and grab, något som enligt Wxrn var
acceptabelt för en överraskande aktion. O'Brien
däremot översatte Morthor med "krossa" — långt
från vad generalsekreteraren någonsin avsett att
göra med Katanga.
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O!ensiven förbereddes med krigsspel, där 
maximal förlustsi!ra fastställdes av brigadchefen 
efter samråd med bataljonscheferna. Inte sedan i 
Finland under andra världskriget hade svenskar 
gått till o!ensiv, men nu skulle de anfalla i syfte 
att ta och hålla terräng. Operationen startade. 
Som väntat hade ministrarna undkommit. Även 
Tshombe satte sig i säkerhet i Rhodesia. De 
beord rade målen togs av samtliga bataljoner, 
trots att motståndaren varnades i förväg av tolkar 
med högtalare. FN-trupperna utsatte sig därmed 
för större fara och motståndet var mycket hår-
dare än under operation Rumpunch. Gend-
armerna låg i hög beredskap och snart utgick 
kraftig moteld, både "nkalibrig och med granat-
kastare. Dograbataljonen led förluster – en död 

och fyra svårt skadade redan under operation 
”övertalning”. Jonas Wærn har beskrivit insatsen 
i sina memoarer: 

Kanske var jag mest orolig för svens karna, 
som inte varit med om krig på 150 år. 
Irländarna sade rent ut att om det blev strid 
skulle svenskarna springa vid första skottet. 
Men jag hoppades på den goda disciplin, 
som de visat … Dittills hade jag tyckt att 
jag liksom blivit van vid att vara föremål 
för beskjutning. Jag var visserligen rädd 
ibland och torr i halsen, men i stort sett 
hade jag kunnat behålla lugnet och fun g-
era som brigadchef. Men nu utsattes jag för 
starkare e!ekter, som jag inte var beredd 

Offensiven förbereddes med krigsspel, där
maximal förlustsiffra fastställdes av brigadchefen
efter samråd med bataljonscheferna. Inte sedan i
Finland under andra världskriget hade svenskar
gått till offensiv, men nu skulle de anfalla i syfte
att ta och hålla terräng. Operationen startade.
Som väntat hade ministrarna undkommit. Även
Tshombe satte sig i  säkerhet i  Rhodesia. De
beordrade målen togs av samtliga bataljoner,
trots att motståndaren varnades i förväg av tolkar
med högtalare. FN-trupperna utsatte sig därmed
för större fara och motståndet var mycket hår-
dare än under operation Rumpunch. Gend-
armerna låg i hög beredskap och snart utgick
kraftig moteld, både finkalibrig och med granat-
kastare. Dograbataljonen led förluster — en död

och fyra svårt skadade redan under operation
"övertalning". Jonas Wxrn har beskrivit insatsen
i sina memoarer:

Kanske var jag mest orolig för svenskarna,
som inte varit med om krig på 150 år.
Irländarna sade rent ut att om det blev strid
skulle svenskarna springa vid första skottet.
Men jag hoppades på den goda disciplin,
som de visat ... Dittills hade jag tyckt att
jag liksom blivit van vid att vara föremål
för beskjutning. Jag var visserligen rädd
ibland och torr i halsen, men i stort sett
hade jag kunnat behålla lugnet och fling-
era som brigadchef. Men nu utsattes jag för
starkare effekter, som jag inte var beredd
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på. Det första granatnedslaget kom som ett 
svart moln, kanske tjugo meter från mig. 
Lufttrycket kramade ihop min bröstkorg 
på ett obehagligt ångestframtvingande sätt 
och jag fann mig ligga platt på marken … 
Ytterligare en knall och utan att jag visste 
om det stupade tio meter från mig min vän 
och regementskamrat Gerard Gallon … 
Jag kände en förlamande rädsla och brot-
tades med en känsla av att inte duga längre 
… Någon annan får ta över tänkte jag. Jag 
kände det som om den förlamande känslan 
höll mig i sitt grepp ett par minuter. I själva 
verket rörde det sig kanske om tio sekunder. 
Jag hörde rop … och såg att irländarna tyck-
tes vilja lämna sina ställningar … Med en 
röst som lät helt främmande for mig, skrek 
jag ut en varning och !ck dem att gå ner i 
sina ställningar. När det var gjort, upptäckte 
jag att jag hade kommit ur min förlamning 
och hade fungerat igen. Det var en härlig 
känsla … just i de där granatnedslagen !ck 
jag mitt verkliga elddop … När jag hade 
hämtat mig från mina egna upplevelser, frå-
gade jag Mide hur läget var hos svenskarna 
… Jo, de låg lugnt kvar i sina ställningar. 
Jag såg bort mot deras sektor. De låg vid 
sina vapen och bevakade sina eldområden. 
Jag kände stor tacksamhet. Vi svenskar var 
kanske inte så dåliga som soldater.

Soldaternas uppträdande gjorde starkt intryck  
på Jonas Wærn. Efter hemkomsten återkom han 
ofta till detta under föreläsningar vid arméns 
regementen. 

O’Brien hade vid en presskonferens på mor-
gonen förklarat att Katangas separation upphört. 
Det rimmade ju inte alls med de mål som bri-
gadchefen fått. Striderna fortsatte under dagen. 
Flera prestationer utfördes redan de första tim-
marna men förluster drabbade brigaden. Att 
motståndet skulle bli hårt var väntat, men att 

europeisk befolkning deltog på !endesidan var 
en överraskning för Wærn. Han upprördes när 
FN-soldater besköts ur bakhåll av vita civila 
krypskyttar. I Jadotville inneslöts det irländska 
kompaniet. Även i andra delar av Katanga upp-
stod skärmytslingar. O’Brien, som skulle ta de 
politiska konsekvenserna, hade nu ingen alter-
nativ handlingsplan. De politiska mål han tyd-
ligen hade var inte uppnådda och Tshombe var 
försvunnen. Brigadgeneral Raja drabbades av 
strids psykos och sände överdrivna rapporter om 
läget till ONUC:s högkvarter i Léopoldville.

Brigadchefen liksom många andra soldater 
hade fått sitt elddop. Wærns personliga besök 
vid de främsta förbanden stärkte moralen. Han 
skriver i memoarerna: 

Sent på kvällen var jag till bristningsgrän-
sen trött. I hallen huserade en signalpatrull 
genom vilken jag kunde nå vakthavande 
o"ceren i brigadstaben och samtliga batal-
joner. Några få stearinljus lyste upp några 
rum. Jag skrev brev till Gerard Gallons 
maka och försökte !nna några ord av tröst. 
Att skriva brev till stupades anhöriga blev 
även i fortsättningen en angelägen men näst 
intill omöjligt svår uppgift.

Nästa dag beskriver Wærn en annan av sina 
rutiner: ”Rader av bårar stod i korridoren med 
sårade i väntan på operation. Där låg också 
några baluba. Jag hälsade på soldater från alla 
nationer.” Överste Wærn hade visat sin ledarstil. 
Han visade lugn och var långt fram där riskerna 
är stora. Han !ck en klar bild av läget, upp-
muntrade och skulle aldrig glömma de sårade. 

Läget stabiliserades trots svåra materiella bris-
ter. Särskilt saknades ammunition till granat-
gevär. Fordonsbristen var katastrofal. Luftvärn 
saknades helt och katangesiska jaktplan – Fouga 
Magister – kunde operera ostört. ONUC:s #yg 
tillfördes inte förrän i oktober, men då kunde 

på. Det första granatnedslaget kom som ett
svart moln, kanske tjugo meter från mig.
Lufttrycket kramade ihop min bröstkorg
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och regementskamrat Gerard Gallon ...
Jag kände en förlamande rädsla och brot-
tades med en känsla av att inte duga längre
... Någon annan får ta över tänkte jag. Jag
kände det som om den förlamande känslan
höll mig i sitt grepp ett par minuter. I själva
verket rörde det sig kanske om tio sekunder.
Jag hörde rop ... och såg att irländarna tyck-
tes vilja lämna sina ställningar ... Med en
röst som lät helt främmande for mig, skrek
jag ut en varning och fick dem att gå ner i
sina ställningar. När det var gjort, upptäckte
jag att jag hade kommit ur min förlamning
och hade fungerat igen. Det var en härlig
känsla ... just i de där granatnedslagen fick
jag mitt verkliga elddop ... När jag hade
hämtat mig från mina egna upplevelser, frå-
gade jag Mide hur läget var hos svenskarna
... Jo, de låg lugnt kvar i sina ställningar.
Jag såg bort mot deras sektor. De låg vid
sina vapen och bevakade sina eldområden.
Jag kände stor tacksamhet. Vi svenskar var
kanske inte så dåliga som soldater.

Soldaternas uppträdande gjorde starkt intryck
på Jonas Wxrn. Efter hemkomsten återkom han
ofta till detta under föreläsningar vid armens
regementen.

O'Brien hade vid en presskonferens på mor-
gonen förklarat att Katangas separation upphört.
Det rimmade ju inte alls med de mål som bri-
gadchefen fått. Striderna fortsatte under dagen.
Flera prestationer utfördes redan de första tim-
marna men förluster drabbade brigaden. Att
motståndet skulle bli hårt var väntat, men att
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europeisk befolkning deltog på fiendesidan var
en överraskning för Wxrn. Han upprördes när
FN-soldater besköts ur bakhåll av vita civila
krypskyttar. I Jadotville inneslöts det irländska
kompaniet. Även i andra delar av Katanga upp-
stod skärmytslingar. O'Brien, som skulle ta de
politiska konsekvenserna, hade nu ingen alter-
nativ handlingsplan. De politiska mål han tyd-
ligen hade var inte uppnådda och Tshombe var
försvunnen. Brigadgeneral Raja drabbades av
stridspsykos och sände överdrivna rapporter om
läget till ONUC:s högkvarter i Leopoldville.

Brigadchefen liksom många andra soldater
hade fått sitt elddop. Wxrns personliga besök
vid de främsta förbanden stärkte moralen. Han
skriver i memoarerna:

Sent på kvällen var jag till bristningsgrän-
sen trött. I hallen huserade en signalpatrull
genom vilken jag kunde nå vakthavande
officeren i brigadstaben och samtliga batal-
joner. Några få stearinljus lyste upp några
rum. Jag skrev brev till Gerard Gallons
maka och försökte finna några ord av tröst.
Att skriva brev till stupades anhöriga blev
även i fortsättningen en angelägen men näst
intill omöjligt svår uppgift.

Nästa dag beskriver Wxrn en annan av sina
rutiner: "Rader av bårar stod i korridoren med
sårade i  väntan på operation. Där låg också
några baluba. Jag hälsade på soldater från alla
nationer." Överste Wxrn hade visat sin ledarstil.
Han visade lugn och var långt fram där riskerna
är stora. Han fick en klar bild av läget, upp-
muntrade och skulle aldrig glömma de sårade.

Läget stabiliserades trots svåra materiella bris-
ter. Särskilt saknades ammunition till granat-
gevär. Fordonsbristen var katastrofal. Luftvän
saknades helt och katangesiska jaktplan — Fouga
Magister — kunde operera ostört. ONUC:s flyg
tillfördes inte förrän i oktober, men då kunde
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svenska J 29 B – Flygande Tunnan – snabbt 
skapa luftherravälde.

Dag Hammarskjölds död
När Hammarskjöld anlände till Leopoldville 
möttes han av ett dråpslag. FN hade gått till 
aktion utan hans bemyndigande. Nu ansåg sig 
generalsekreteraren tvungen att sanktionera ope-
ration Morthor i efterhand. Fler dåliga nyheter 
nådde Hammarskjöld. På grund av Rajas pes-
simistiska rapporter framstod det militära läget 
mörkare än det i verkligheten var. FN:s o!en-
siv medförde en storm av protester i Frankrike, 
Storbritannien och Belgien. För Hammarskjöld 
återstod att satsa sig själv som så många gånger 
förr och på politisk väg nå en uppgörelse med 
Tshombe. Via diplomatiska kanaler bestämdes 
tid för sammanträ!ande den 18 september i den 
nordrhodesiska staden Ndola. 

I Elisabethville mattades striderna av. Över-
ste Wærn "ck besök av Force Commander, den 
irländske generallöjtnanten Séan McKeown. 
Denne "ck en gynnsammare bild av läget än 
den som hade rapporterats av O’Brien och Rajas 
stab och tog den 17 september intrycken med 
sig till högkvarteret i Léopoldville. Tyvärr hann 
han inte rapportera till generalsekreteraren i tid. 

”Min värld stod stilla ett ögonblick.” Överste 
Wærn hade just fått beskedet att Hammarskjölds 
plan saknades. ”Jag hade väntat mig så mycket av 
Hammarskjöld.” Men Wærn "ck aldrig chansen 
att delge generalsekreteraren sin egen uppfatt-
ning om Morthor och om hur åsikterna brutits 
mellan den politiska och den militära ledningen. 
Kanske hade Hammarskjöld kunnat vrida allt 
till rätta om han fått den vetskapen i tid. Orsa-
ken till #ygkraschen utanför Ndola har disku-
terats i 50 år och de ”nya” fakta som kom fram 
år 2012 har cirkulerat bland Kongo-veteraner i 
decennier.

Under några veckor kunde brigaden bygga 
upp sin styrka. Ammunition fylldes på och 

fordon reparerades. Jakt-/attackplan baserades 
i Katanga. En 8 cm granatkastarpluton och 20 
mm luftvärn tillfördes. Fler KP-bilar3 anlände 
men tranportsituationen var fortsatt prekär. 
Moderna pansarbandvagnar borde nu ha till-
förts, men amerikanska M 113 kom inte förrän 
sent 1963 när striderna var slut. Tyngre gra-
natkastare hade behövts liksom luftvärnspjäser 
främst för markmålseld. Bromateriel hade varit 
önskvärd för passage av de många vattendra-
gen. Skyddsvästar, som i dag är standardutrust-
ning, fanns i litet antal. Fler kom inte förrän till 
UNEF II i Sinai 1973! Den bästa materielen låg 
som alltid i tryggt förvar i de svenska mobilise-
ringsförråden.

De fångna irländarna i Jadotville oroade bri-
gadchefen, men tack vare diplomatiskt arbete 
kunde de utväxlas efter fem veckors fångenskap. 
I utbyte lämnade brigaden de positioner som 
intagits under Morthor. Operationen hade visat 
att brigadens soldater dög i strid. Men de unga 
svenskarna utsattes för andra svårigheter. I det 
oroliga #yktinglägret tänjdes deras uthållighet till 
bristningsgränsen när etniska kon#ikter stillades 
och utbrytningar förhindrades. Samtidigt skulle 
man bistå med sjukvård och livsmedel. Gräslig-
heter i lägret påverkade de unga soldaterna. De 
"ck se verkan av massakrer och stympningar. 

Kulturkrocken resulterar i en soldatjargong, 
nog så otrevlig men också uppförstorad i journa-
listernas rapporter. En fransk TV-"lm från lägret 
sände chockvågor över världen när den beskrev 
svenskar som rasister och krigsmaskiner. Överste 
Wærn var väl medveten om de psykologiska pro-
blemen och försökte på olika sätt ge vägledning. 
I bataljonens stencilerade nyhetsblad Djungel-
telegrafen skriver han: 

Vistelsen här nere ger oss åtskilligt att tänka 
på. Men har ni verkligen på allvar sökt lära 
känna hur afrikanerna runt omkring oss 
lever, tänker och reagerar? Försöker man 
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De fångna irländarna i Jadotville oroade bri-
gadchefen, men tack vare diplomatiskt arbete
kunde de utväxlas efter fem veckors fångenskap.
I utbyte lämnade brigaden de positioner som
intagits under Morthor. Operationen hade visat
att brigadens soldater dög i strid. Men de unga
svenskarna utsattes för andra svårigheter. I det
oroliga flyktinglägret tänjdes deras uthållighet till
bristningsgränsen när etniska konflikter stillades
och utbrytningar förhindrades. Samtidigt skulle
man bistå med sjukvård och livsmedel. Gräslig-
heter i lägret påverkade de unga soldaterna. De
fick se verkan av massakrer och stympningar.

Kulturkrocken resulterar i en soldatjargong,
nog så otrevlig men också uppförstorad i journa-
listernas rapporter. En fransk TV-film från lägret
sände chockvågor över världen när den beskrev
svenskar som rasister och krigsmaskiner. Överste
Wxrn var väl medveten om de psykologiska pro-
blemen och försökte på olika sätt ge vägledning.
I bataljonens stencilerade nyhetsblad Djungel-
telegrafen skriver han:

Vistelsen här nere ger oss åtskilligt att tänka
på. Men har ni verkligen på allvar sökt lära
känna hur afrikanerna runt omkring oss
lever, tänker och reagerar? Försöker man
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det, får man lättare att förstå deras problem. 
Har ni till exempel hunnit få någon uppfatt-
ning om stamkänslans enorma betydelse …?

I december 1961 skulle bataljon XII K avlösas 
av en ny svensk bataljon, XIV K, och Wærn 
åkte till Sverige för att utbilda den. Redan första 
kvällen hos familjen !ck han svara på journa-
listers anklagande frågor om svenskt övervåld. 
Delar av den svenska pressen hade anammat 
Katangaregimens påståenden om mord, plund-
ring, massakrer och om svenska deserteringar till 
Östafrika. I ett yrvaket Sverige hade få insett att 
landet var utsatt för ett propagandakrig. Jonas 
Wærn tog illa vid sig. Kongosvenskarna kände 
sig förrådda av sitt land och under 20 års tid 
måste Wærn gå i svaromål för att försvara sin 
personal. Inga av de grymma handlingar som 
åberopats har kunnat beläggas. Mer insatt jour-
nalistik producerades av Barbro ”Bang” Alving, 
Sven Öste i Dagens Nyheter och Hans von Frie-
sen, Svenska Dagbladet, som alla infann sig på 
plats i Kongo.

Avlösning under strid
En ny resolution i säkerhetsrådet den 24 novem-
ber 1961 gav FN-trupperna utökat mandat att 
tillgripa våld för att inlemma Katanga i den 
kongolesiska staten. Operationen övergick allt-
mer från fredsbevarande till fredsframtvingande. 
När Wærn återvände från Sverige möttes han av 
dåliga nyheter. Spänningen hade ökat. Tshombe 
hade utfärdat krigsförklaring och upprättat 
vägspärrar. I dessa hade tio svenskar tillfånga-
tagits, eller snarare kidnappats, under fredlig 
för "yttning. 

Dagarna före avlösning mellan bataljon XII 
och XIV utbröt öppna strider. Samtidigt skulle 
brigadens irländska bataljon också avlösas. Gra-
natkastarplutonen !ck snabbt visa sin e#ek-
tivitet, men den svenska snålheten att tillföra 
8 cm-pjäser i stället för 12 cm-pjäser blev dyr. 

Pjäsplatsterräng måste tas med skytteinfanteri 
för att man skulle nå gendarmernas 10 cm-pjäser 
med eld. Det innebar förluster bland FN-solda-
ter och i "yktinglägret. Överste Wærn arbetade 
som vanligt på "era plan: som diplomat för att 
de svenska fångarna skulle friges, som brigad-
chef, som föregångsman i strid och när kul-
sprute skytten i hans KP-bil sårades dödligt över-
tog han vapnet. 

Ett i Wærns stab planerat anfall med två bri-
gader, Wærns svensk-irländska och en nytillförd 
indisk-etiopisk, inleddes den 16 december för 
att bryta motståndet i Elisabethville. Striderna 
blev de hårdaste under Kongooperationen och 
genomfördes med delar av den hemvändande 
och delar av den inkommande svenska bataljo-
nen, som gick från urlastning direkt i stridskon-
takt. Några transportomgångar möttes av gra-
nateld redan på "ygplatsen. ”Ni !ck den svåraste 
av alla uppgifter. Ni !ck störta rätt in i striden 
från "ygplanen … men ni löste era uppgifter på 
det mest glänsande sätt”, var general McKeowns 
beröm. Ur den hemvändande bataljonen åter-
vände ett antal soldater frivilligt från de start-
klara "ygplanen när de förstod allvaret. 

Upprepat understöd lämnades av de fåtaliga 
understödsvapnen: lätta granatkastare, 20 mm 
luftvärnsautomatkanoner, granatgevär och hand-
granater. Det miserabla vädret tillät inte optimalt 
"ygunderstöd. Svenskarnas huvudmål var gen d-
armernas läger Camp Massart, som stormades av 
den ”gamla” bataljonen under tropiskt skyfall. 
Av de två bataljonernas 800 disponibla soldater 
utnyttjades 50 procent i anfallet, 25 procent för 
bevakning av egen bas och "yktinglägret samt 
25 procent för stabs- och underhållsuppgifter. 
I internationell jämförelse är det en mycket hög 
andel stridande. 

Överste Wærn var stolt över de svenska solda-
terna men missbelåten med den andra brigadens 
indiska bataljoner. De släpade efter i anfallsrörel-
sen varför trycket ökade mot svenskarna. Det var 
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Sven Öste i Dagens Nyheter och Hans von Frie-
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Pjäsplatsterräng måste tas med skytteinfanteri
för att man skulle nå gendarmernas 10 cm-pjäser
med eld. Det innebar förluster bland FN-solda-
ter och i flyktinglägret. Överste Wxrn arbetade
som vanligt på flera plan: som diplomat för att
de svenska fångarna skulle friges, som brigad-
chef, som föregångsman i  strid och när kul-
spruteskytten i hans KP-bil sårades dödligt över-
tog han vapnet.

Ett i Wxrns stab planerat anfall med två bri-
gader, Wxrns svensk-irländska och en nytillförd
indisk-etiopisk, inleddes den 16 december för
att bryta motståndet i Elisabethville. Striderna
blev de hårdaste under Kongooperationen och
genomfördes med delar av den hemvändande
och delar av den inkommande svenska bataljo-
nen, som gick från urlastning direkt i stridskon-
takt. Några transportomgångar möttes av gra-
nateld redan på flygplatsen. "Ni fick den svåraste
av alla uppgifter. Ni fick störta rätt in i striden
från flygplanen ... men ni löste era uppgifter på
det mest glänsande sätt", var general McKeowns
beröm. Ur den hemvändande bataljonen åter-
vände ett antal soldater frivilligt från de start-
klara flygplanen när de förstod allvaret.

Upprepat understöd lämnades av de fåtaliga
understödsvapnen: lätta granatkastare, 20 mm
luftvärnsautomatkanoner, granatgevär och hand-
granater. Det miserabla vädret tillät inte optimalt
flygunderstöd. Svenskarnas huvudmål var gend-
armernas läger Camp Massart, som stormades av
den "gamla" bataljonen under tropiskt skyfall.
Av de två bataljonernas 800 disponibla soldater
utnyttjades 50 procent i anfallet, 25 procent för
bevakning av egen bas och flyktinglägret samt
25 procent för stabs- och underhållsuppgifter.
I internationell jämförelse är det en mycket hög
andel stridande.

Överste Wxrn var stolt över de svenska solda-
terna men missbelåten med den andra brigadens
indiska bataljoner. De släpade efter i anfallsrörel-
sen varför trycket ökade mot svenskarna. Det var
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kanske nu ett talesätt myntades: ”För uppgiften 
krävs en indisk bataljon, ett irländskt kompani 
eller en svensk pluton.” Det är förstås överdrivet, 
men talesättet kom att leva länge bland FN-sol-
dater. Befäl och soldater löste uppgifterna med 
överbetyg och anmärkningsvärt många lysande 
prestationer utfördes av reservo!cerare. Granat-
gevärsskyttar och granatkastarplutonen var "i-
tigt i elden, med 2 248 avskjutna granater. Tre 
svenska soldater stupade och tretton sårades 
under decemberstriderna. Jonas Wærn återkom 
ofta i sina hågkomster till svenska befäls och 
soldaters improvisationsförmåga och upp#n-
ningsrikedom. För första gången sedan de Fin-
landsfrivilligas tid dekorerades svenska soldater 
för tapperhet.

Överste Wærn ledde de hårdaste striderna 
i december. Men det är kännetecknande för 
honom att han som ende ledande militär direkt 
därefter verkade för återgång till vardagsförhål-
landen. Hög pro#l visades i Elisabeth ville med 
patruller, som visade fredliga avsikter. Wærn 
själv exponerade sig utan eskort. Att växla mellan 
olika koncept passar soldater med referensramar 
i det civila samhället och Wærn var mästare på 
att utnyttja det. Katangas polischef bjöds på 
julmiddag och brigadchefen själv inbjöds till 
revy i "yktinglägret. Soldaterna #ck permission, 
och legosoldaterna förstod att ONUC nu hade 
segrat militärt i Elisabethville, om än inte poli-
tiskt i Katanga. De europeiska legoknektarna 
retirerade in i Nordrhodesia och mot gruvstä-
derna Jadotville och Kolwesi där solden kunde 
säkras. Normaliserade förhållande till regimen 
medförde också att de svenska fångarna släpptes. 

När brigadgeneral Raja beviljades ledighet 
övertog Wærn för en tid befälet över samtliga 
FN-trupper i Katanga. Han #ck då i uppgift 
att inom en vecka besätta gruvstäderna för att 
legosoldaterna slutligt skulle förpassas till sina 
hemländer. I memoarerna skriver Wærn: ”Jag 
vägrar anfalla”. Så uttalade sig säkert inte dip-

lomaten Wærn, men han leder i bevis att ope-
rationen skulle ta "era månader att förbereda 
med fordon och bromateriel för "odövergång, 
som allt måste "ygas in. Ett FN-anfall nu kunde 
sluta i #asko. Operationen realiserades inte heller 
förrän ett år senare och då av en indisk brigad 
med understöd av svenskt "yg.

Wærn hade "era gånger utan respons sökt 
avlösning eller hjälp med "yktinglägret. Han 
var också missbelåten med uteblivet stöd av 
den andra brigaden under anfallet i december. 
Nu begärde han för"yttning av den svenska 
bataljonen, vilket väckte visst uppseende i New 
York. Ny gruppering blev Kaminabasen i cen-
trala Katanga. Inför avskedet tackades han till 
sin förvåning av den oförsonlige FN-#enden 
Munongo: ”Ni har visat mycket god förståelse 
för det afrikanska folket.” Och så berättade han 
att samtliga afrikanska borgmästare i en petition 
begärt att svenskarna skulle stanna. Till och med 
bland belgarna cirkulerade ett sådant upprop. 
Jonas Wærn avslutade tjänsten i Kongo under 
hedersbetygelser. ”Du räddade FN i Kongo vid 
tre tillfällen”, sade McKeown. ”Han menade 
säkert operationerna Rumpunch, Morthor och 
decemberstriderna, men kunde nog ha lagt till 
att jag inte anföll gruvstäderna som ett $ärde 
tillfälle”, skriver Wærn. 

ONUC avslutades inte förrän hösten 1964. 
I Katanga är FN-soldaterna liksom Lumumba 
nu glömda men Moïse Tshombe står på nytt 
staty i Lubumbashi, som Elisabethville numera 
heter.

 
Cypern nästa
I Sverige väntade en tjänst vid militärområdes-
staben i Stockholm. Den generalsbefordran som 
nog många soldater trodde på för Wærns del, 
blev i stället ett återtagande av överstelöjtnants-
graden. Men inom regeringen var Kongoinsat-
serna inte glömda, och när Cypernfrågan blev 
akut årsskiftet 1963–64 erbjöds Wærn tjänsten 

kanske nu ett talesätt myntades: "För uppgiften
krävs en indisk bataljon, ett irländskt kompani
eller en svensk pluton." Det är förstås överdrivet,
men talesättet kom att leva länge bland FN-sol-
dater. Befäl och soldater löste uppgifterna med
överbetyg och anmärkningsvärt många lysande
prestationer utfördes av reservofficerare. Granat-
gevärsskyttar och granatkastarplutonen var fli-
tigt i elden, med 2 248 avskjutna granater. Tre
svenska soldater stupade och tretton sårades
under decemberstriderna. Jonas Wxrn återkom
ofta i sina hågkomster till svenska befäls och
soldaters improvisationsförmåga och uppfin-
ningsrikedom. För första gången sedan de Fin-
landsfrivilligas tid dekorerades svenska soldater
för tapperhet.

Överste Wxrn ledde de hårdaste striderna
i december. Men det är kännetecknande för
honom att han som ende ledande militär direkt
därefter verkade för återgång till vardagsförhål-
landen. Hög profil visades i Elisabethville med
patruller, som visade fredliga avsikter. Wxrn
själv exponerade sig utan eskort. Att växla mellan
olika koncept passar soldater med referensramar
i det civila samhället och Wxrn var mästare på
att utnyttja det. Katangas polischef bjöds på
julmiddag och brigadchefen själv inbjöds till
revy i flyktinglägret. Soldaterna fick permission,
och legosoldaterna förstod att ONUC nu hade
segrat militärt i Elisabethville, om än inte poli-
tiskt i Katanga. De europeiska legoknektarna
retirerade in i Nordrhodesia och mot gruvstä-
derna Jadotville och Kolwesi där solden kunde
säkras. Normaliserade förhållande till regimen
medförde också att de svenska fångarna släpptes.

När brigadgeneral Raja beviljades ledighet
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att inom en vecka besätta gruvstäderna för att
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vägrar anfalla". Så uttalade sig säkert inte dip-

lomaten Wxrn, men han leder i bevis att ope-
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med understöd av svenskt flyg.
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var också missbelåten med uteblivet stöd av
den andra brigaden under anfallet i december.
Nu begärde han förflyttning av den svenska
bataljonen, vilket väckte visst uppseende i New
York. Ny gruppering blev Kaminabasen i cen-
trala Katanga. Inför avskedet tackades han till
sin förvåning av den oförsonlige FN-fienden
Munongo: "Ni har visat mycket god förståelse
för det afrikanska folket." Och så berättade han
att samtliga afrikanska borgmästare i en petition
begärt att svenskarna skulle stanna. Till och med
bland belgarna cirkulerade ett sådant upprop.
Jonas Wxrn avslutade tjänsten i Kongo under
hedersbetygelser. "Du räddade FN i Kongo vid
tre tillfällen", sade McKeown. "Han menade
säkert operationerna Rumpunch, Morthor och
decemberstriderna, men kunde nog ha lagt till
att jag inte anföll gruvstäderna som ett fjärde
tillfälle", skriver Wxrn.

ONUC avslutades inte förrän hösten 1964.
I Katanga är FN-soldaterna liksom Lumumba
nu glömda men MoIse Tshombe står på nytt
staty i Lubumbashi, som Elisabethville numera
heter.

Cypern nästa
I Sverige väntade en tjänst vid militärområdes-
staben i Stockholm. Den generalsbefordran som
nog många soldater trodde på för Wxrns del,
blev i stället ett återtagande av överstelöjtnants-
graden. Men inom regeringen var Kongoinsat-
serna inte glömda, och när Cypernfrågan blev
akut årsskiftet 1963-64 erbjöds Wxrn tjänsten
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som chef för den FN-bataljon Sverige skulle 
organisera. 

Tiderna blev pressade. Trots att Sverige hade 
två bataljoner i tjänst – i Gaza och i Kongo – togs 
regeringsbeslut om Cyperninsats den 13 mars. 
Rekrytering pågick sedan någon dag och Wærns 
gamla Kongosoldater strömmade till. Hälften av 
soldaterna hade Kongoerfarenhet. Finlandsvete-
ranen ”Jim” Orvar Nilsson blev ställföreträdare. 
FN-bataljon 24 C organiserades. Kontrakt skrevs 
på tre månader – det skulle bli en kortvarig insats 
över sommaren. En förtrupp avgick den 26 mars 
och inryckning av soldater skedde den 31 mars. 
Nio dagars utbildning följde och inmarsch i 
stridsområdena påbörjades den 10 april. Ett 
exempel på vad invasionsförsvarets värnplikts-
armé klarade av. Bataljonen förstärktes med fri-

villiga från Gaza och Kongo och omfattade till 
slut cirka 1 000 man, väl utrustad med pansar-
bilar och fordon av de mest skiftande slag.

Cypern 1964 såg inte ut som i dag med en 
grek- och en turkcypriotisk del utan var ett lapp-
täcke av byar med växlande befolkning. Särskilt 
var den östra delen av ön blandad. Denna oroliga 
del blev svenskarnas ansvar. Det var ett gott betyg 
redan i förväg till bataljonens chef och soldater. 
Cypernuppdraget har kommit i skuggan av den 
mer spektakulära insatsen i Kongo, men våren 
och sommaren 1964 var verkligt krävande. Ett 
fyrtiotal posteringar om grupp- till halvplutons-
styrkor gav underrättelser och visst skydd åt isole-
rade byar. När strider utbröt kyldes de ned med 
inmarsch av plutons- och kompanistyrkor mellan 
stridande element – interposing. Ett par hårdföra 
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Kongoinspirerade aktioner gav tidigt respekt i 
alla läger och inte minst britterna förblu!ades 
över vad Swedish homeguards presterade. Den 
svenske bataljonschefen möttes av applåder när 
han inställde sig vid Commanders Conference.

Under sommaren skärptes kon"ikten, med 
grekiska krav på Enosis (förening med Grek-
land) respektive turkiska krav på Taxim (delning 
av ön). Materiella förstärkningar från grekiska 
fastlandet med bland annat artilleri under led-
ning av yrkeso#cerare ledde till kon"ikter när 
FN-trupperna kämpade för rörelsefrihet i områ-
den där uppladdning pågick. Den legendariske 
gerillaledaren Georgios Grivas4 anlände och akti-
verade det grekcypriotiska nationalgardet. Även 
turkcypriotiska leveranser av lättare vapen kon-
staterades och ”frivilliga studenter från Ankara” 
med misstänkt goda militära färdigheter dök 
upp i de turkiska byarnas miliser. Nu vet man att 
många av dem var elever i turkiska kadettskolor. 
En turkisk invasion kunde inte uteslutas.

Överste Wærn agerade som vanligt på "era 
plan. Ena dagen var han i förhandling med 
statschefen ärkebiskop Makarios och nästa dag i 
hälarna på en skyttepluton under riskfylld inter-
posing. En ”Wærnsk specialitet” var att utnyttja 
yngre o#cerare för kvali$cerade specialuppgif-
ter utanför ordinarie roller. Till dessa betrodda 
hörde taggade löjtnanter som den framtida 
arméstabschefen Lennart Rönnberg, blivande 
försvarsområdesbefälhavare i Kalix Pelle Mohlin 
och även jag, författaren.

Två helt andra politiska situationer än de 
som låg till grund för FN-insatsen hotade: tur-

kisk invasion och grekcypriotiskt anfall. Wærn 
och hans kanadensiske kollega begärde instruk-
tioner för sitt handlande vid dessa ”krigsfall”. 
Skulle FN-truppen ställas i väpnad kon"ikt 
med den regering som hade begärt FN:s hjälp? 
Force Commander, den indiske generallöjtnanten 
Prem Sing Gyani, kunde inte ge några direktiv 
och FN- sekretariatet var lika svarslöst. Bataljons-
cheferna lämnades att lösa problemen efter egna 
beslut.

I juli avlöstes FN-bataljon 24 C av en ny tre-
månadersbataljon, 26 C. Flera rekryteringstabbar 
hade gjorts i arméstaben. Det saknades 160 man 
och befälsmissar $ck konsekvenser. Positivt var 
dock att Force Commander samtidigt avlöstes av 
sin mer beslutsfähige landsman, general Koden-
dera Subayya %imayya, Tigern kallad. 

Under sommaren inringades "era turk cyp-
riotiska byar och utsättes för hungerblockad. 
Fram gruppering av grekiskt artilleri konstatera-
des och i början av augusti anföll fyra grekcyprio-
tiska bataljoner och ett pansarbilskom pani mot 
den lilla turkenklaven Kokkina på nord kusten. 
Kanonbåtar understödde. Anfallsrörelsen gick 
fram genom 2. skyttekompaniet, förstärkt med 
pansarbilsplutonens Ferret Scout Cars – och den 
tunga granatkastarplutonen. Några posteringar 
hamnade under långvarig grek cypriotisk gra-
nat  eld. Deras radioantenner och FN-"aggor 
sköts sönder men som genom ett under skada-
des ingen. Trots skicklig ledning av chefen för 
2. kompaniet, major Allan Olsson, och bataljons-
chefen personligen kunde anfallet inte hejdas. 
Alla tillgängliga medel utom direkt verkanseld 

”Interposing”. Svenska soldater intar gruppering 
mellan stridande grek- och turkcyprioter på öns nord-
kust sommaren 1964. Genom att gruppera mellan de 
stridande får FN-truppen, när den utsätts för eldgiv-
ning, formell rätt att avge verkanseld i självförsvar.
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Prem Sing Gyani, kunde inte ge några direktiv
och FN-sekretariatet var lika svarslöst. Bataljons-
cheferna lämnades att lösa problemen efter egna
beslut.

I juli avlöstes FN-bataljon 24 C av en ny tre-
månadersbataljon, 26 C. Flera rekryteringstabbar
hade gjorts i armsstaben. Det saknades 160 man
och befälsmissar fick konsekvenser. Positivt var
dock att Force Commander samtidigt avlöstes av
sin mer beslutsfähige landsman, general Koden-
dera Subayya Thimayya, Tigern kallad.
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Kanonbåtar understödde. Anfallsrörelsen gick
fram genom 2. skyttekompaniet, förstärkt med
pansarbilsplutonens Ferret Scout Cars — och den
tunga granatkastarplutonen. Några posteringar
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utnyttjades. Tyvärr tillfördes inga förstärkningar 
ur FN-kontingenter från lugna delar av ön. 

Då intervenerade Turkiet med !yganfall. Sam-
manlagt 64 attack!ygplan av typen F-86 Sabre 
med napalm, pansarsprängraketer och automat-
kanoner stoppade grekcyprioterna. De svenska 
förbanden "ck materiella skador men endast två 
soldater "ck lättare skador. 

I detta ögonblick beordrade Wærn omgruppe-
ring av 2. kompaniet ut ur stridszonen. Urdrag-
ningen har kritiserats av några FN-historiker, 
som enligt min mening inte förstått naturen av 
ett fredsfrämjande uppdrag. FN-truppen hade 
i rådande läge ingen krigsavhållande verkan, 
inte ens dämpande e#ekt. Om inte militära 
FN-resurser "nns disponibla återstår diplomati 
och humanitär verksamhet som medel. Wærns 
beslut kom i exakt rätt ögonblick. Diplomatins 
slumrande politiker tvingades agera och eldupp-
hör accepterades. Samtidigt med urdragningen 
startade räddningsaktioner förknippade med 
stora risker för deltagarna. Och de KP-bilar som 
Wærn hade tagit med från Sverige – trots mot-
stånd bland britter och i FN-högkvarteret – kom 
till stor nytta när skadade civila fördes i säkerhet. 
Force Commander gav den svenske bataljons-
chefen starkt stöd för alla vidtagna åtgärder.

I en rapport från FN-bataljon 24 C till Sve-
rige förekommer KP-bilarna i ett annat sam-
manhang: ”Fm. 24/9 konstaterades att 2 KP- 
bilar tillhörande svenska FN-bataljonen var i 
färd med att smuggla vapen från det turk-cyprio-
tiska brohuvudet Kokkina till den inneslutna 
turk-cypriotiska staden Lefka …” Transporten 

hade tagits på bar gärning av grekcypriotiska 
enheter. ”Det var säkert mitt bittraste ögonblick 
i FN-tjänst, kanske i hela livet förresten”, skriver 
Jonas Wærn 30 år senare. 

Inför Wærns hemresa bad Georgios Grivas 
om ett personligt samtal. Wærn blev av sin anta-
gonist ombedd att stanna kvar som bataljons-
chef: ”Ni har ett så gott rykte hos båda parter.” 
Trots smugglingsa#ären uppskattades den sven-
ska bataljonen – en parallell till avskedet från 
Munongo i Katanga tre år tidigare.

En idealist och humanist
Jonas Wærn var idealist. Under skolgången på 
1930-talet tog han o#entligt avstånd från !ore-
rande ”ismer” långt ute på högerkanten. Han var 
”anglo"l” och samtidigt lockad att söka som Fin-
landsfrivillig, men, skriver han på sin ålders höst 
till FN-veteranen Lars Brink5 ”… som tidigare 
reservo$cer kände jag mig ännu inte vara vuxen 
att leda unga svenska män i krig …” Han fort-
sätter: ”… efter sju år som lärare på den svenska 
stridsskolan … kände jag mig äntligen kallad för 
stridsuppgifter. Jag beundrade Dag Hammar-
skjöld och längtade efter att hjälpa afrikanerna 
till en självständig tillvaro. Kallelsen var så stor 
att jag lämnade hustru och fyra barn åt sitt öde 
och som ensam sökande, anmälde mig till tjänst-
göring i Kongo. Jag ångrar inte en minut att jag 
följde min kallelse.”

Wærns underställda förstod allvaret i sin 
chefs engagemang och det smittade av sig. Hans 
karisma och den omvårdnad som underlydande 
kände "ck dem att prestera maximalt. Wærns 

Befälssamling 1964. Ett av få foton på den skygge 
och närmast mytiske grekiskcypriotiske gerillaleda-
ren Georgios Grivas (i glasögon). Överste Wærn syns 
högst upp i bild.
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sätter: "... efter sju år som lärare på den svenska
stridsskolan kände  jag mig äntligen kallad för
stridsuppgifter. Jag beundrade Dag Hammar-
skjöld och längtade efter att hjälpa afrikanerna
till en självständig tillvaro. Kallelsen var så stor
att jag lämnade hustru och fyra barn åt sitt öde
och som ensam sökande, anmälde mig till tjänst-
göring i Kongo. Jag ångrar inte en minut att jag
följde min kallelse."

Wxrns underställda förstod allvaret i  sin
chefs engagemang och det smittade av sig. Hans
karisma och den omvårdnad som underlydande
kände fick dem att prestera maximalt. Wxrns
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lugn under strid nämns ofta. Fysiskt mod impo-
nerar alltid på soldater och det civilkurage han 
visade gentemot sina chefer stärkte prestigen än 
mer. Han talade franska och engelska nästan 
!ytande. En viss air av aristokrati – som någon 
gång kunde stöta en och annan svensk – var till 
fördel i kontakterna med utländska dignitärer. 

Den som följt och studerat Jonas Wærn slås 
av hans "ngertoppskänsla i att hitta lösningar i 
oklara situationer. Han stångade sig inte blodig 
genom våldsanvändning när utsikter till fram-
gång var små, utan ansåg att fredsfrämjande 
uppdrag alltid är mer politiska än militära. Den 
"nske generalen Ensio Siilasvuo6 har analyserat 
FN-insatserna under det kalla kriget och skrev 
på 1980-talet: ”I have always emphasised the 
priority of diplomatic means”, men också ”if 
a UN force never strikes back it cannot gain 
the respect of the parties.” Wærn kunde helt 

utan formell utbildning i peace keeping tillämpa 
Siilas vuos lärosatser mästerligt. En bra chef har 
duktiga medarbetare. Några av dem är nämnda 
i detta kapitel. Värnpliktsarmén med dess reserv-
o#cerare och specialister var rätt instrument i 
Wærns hand när skilda koncept – diplomati, 
strid, bevakning, ordningshållning, fältarbeten 
och humanitärt bistånd – måste genomföras 
samtidigt.

FN-tjänst var ingen merit i Sverige förrän på 
1990-talet. Jonas Wærn var ende sökande som 
bataljonschef i Kongo – ett tecken på FN-tjäns-
tens svaga värde inför befordran. Hans förmåga 
som chef i Kongo och Cypern har varit oom-
tvistad. Men Sverige var inte moget att premiera 
en o#cer vars erfarenhet avvek så markant 
från normalbilden. Det hela bottnade nog i en 
svensk oförmåga att ta till sig det annorlunda, 
att förstå påfrestningarna i Kongo och Cypern 
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och att uppskatta ovanliga prestationer. Vapen-
smugglingen på Cypern låg honom säkert i fatet 
liksom mediadreven mot Kongosvenskarna. Ett 
par befattningshavare som ansåg sig felaktigt 
betygsatta intrigerade också.

Sveriges deltagande i Kongo och på Cypern 
hade genomdrivits mot militärledningens vilja. 
Förvisso hade Wærn motståndare i befordrings-
beredningarna där ingen hade erfarenhet av 
internationell tjänst. 

Jonas Wærn blev en uppskattad slottsfogde 
och kabinettskammarherre i Gustaf VI Adolfs 
hov. Men hans erfarenhet och kunskaper om 
hur svenska soldater fungerar i strid hade bättre 
tagits tillvara som chef för Infanteriskjutskolan, 
InfSS, regementschef och infanteriinspektör. En 
period som militärattaché skulle också ha passat, 

men kanske inte i Paris, Bryssel eller London – 
eller hade den kanske passat särskilt bra just där?

Conor Cruise O’Brien har givit en trä!ande 
beskrivning av Waern: 

När man möter någon som är längre och 
ståtligare och förmögnare och socialt "nare 
än en själv frestas man på otillräckliga 
indicier tro att han som kompensation är 
mindre intelligent. Överste Waern – som 
har tjänstgjort som adjutant hos kung 
Gustaf Adolf och ser ut som den militära 
hovmannen – ägde alla dessa egenskaper … 
Det dröjde dock inte länge förrän jag lärde 
känna honom som en ovanligt modig och 
duglig o#cer med en säregen humor.
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Jonas Wærn är personligen en förebild för chefer 
i utlandstjänst och han gjorde svenskar erkända 
som e!ektiva soldater i strid. Denna känsla av 
skicklighet har fortplantats till våra soldater i 
dagens internationella uppdrag. Och ännu in i 
2000-talet får Kongo-svenskarna internationellt 
beröm, även från franska och belgiska o"cerare, 
trots deras aversion mot FN:s dåvarande politik. 

Begrepp som PTSD (posttraumatiskt stress-
syndrom) och debrie!ng var okända på 1960-
talet. Sjösäck och vapen lämnades in, varefter 
ingen brydde sig. Men Wærn var före sin tid. 
Omtanken om soldaterna fortsatte upp i hög 
ålder, och den blev ömsesidig. Gamla soldater 
hörde av sig och ställde upp när överstens krafter 
tröt på äldre dagar.

Jonas Wærns erfarenheter är dokumenterade 
i böckerna Katanga och Cypern: svenskarnas inle-

dande FN-aktion 1964 och i militär fackpress. 
Där #nns förslag om organisation och utrustning 
av FN-trupp liksom tankar om hur hemlandet 
bättre skall stödja utlandsstyrkorna. Vikten av 
en god personaltjänst framhålls. Informations-
tjänsten som fallerade i Kongo uppmärksam-
mas. Några av de framsynta förslagen kan spåras 
i dagens svenska organisation.

Föreningen ”FN-Veteranerna Kongo” bilda-
des 1980. En av drivkrafterna var att avvisa den 
kritik som Kongo-soldater fått i medier. Före-
ningen blev en samlande kraft och en ersättning 
för obe#ntliga debrie!ng-program. På förening-
ens sammankomster kan man ännu höra grå-
nade män med stolthet berätta om framgångar 
på stridsfältet och i nästa andetag tacka sin över-
ste för att de överlevde. 

Veterandagen den 29 maj har numera fått stats-
ceremoniell status för att hedra svenska veteraner. 
Tidigare Kongosoldater har ställt upp och inväntar 
överbefälhavaren, som ska dela ut ett förtjänst-
tecken. Fanförare är Alf Gustavsson och truppförare 
Karl-Olof Fransson, ordförande i FN-veteranerna 
Kongo.
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Claës Skoglund blev som nyutnämnd överste 1961 
chef för Operationsledning 3 vid försvarsstaben, 
som handlade beredskapsfrågor. Han var en av de 
ledande strategiska och operativa tänkarna vid den 
här tiden. I försvarsdebatten framförde han ihärdigt 

sina uppfattningar om vikten av ett starkt försvar. 
Han avslutade sin militära karriär som generalmajor 
och militärbefälhavare för Västra militärområdet 
1978 men ägnade resten av sitt liv åt att försöka 
främja försvaret och påverka dess utformning.

CIAs Skoglund blev som nyutnämnd överste 1961
chef för Operationsledning 3 vid försvarsstaben,
som handlade beredskapsfrågor. Han var en av de
ledande strategiska och operativa tänkarna vid den
här tiden. I försvarsdebatten framförde han ihärdigt
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sina uppfattningar om vikten av ett starkt försvar.
Han avslutade sin militära karriär som generalmajor
och militärbefälhavare för Västra militärområdet
1978 men ägnade resten av sitt liv åt att försöka
främja försvaret och påverka dess utformning.
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En vårdag 1986 reste jag med tåg från Stock-
holm till Karlstad. I tåget mötte jag till min 
häpnad en pensionerad generalmajor i uniform, 
Claës Skoglund. Han berättade att han denna 
dag fyllde 70 år, vilket han !rade med att bege 
sig till Bergslagsmanövern för att granska och 
bedöma den övade brigadchefen. 

Claës Skoglund hade 1982 tilldelats Kungl. 
Krigsvetenskapsakademiens belöning, silver-
medalj jämte penningsumma ur Albergerska 
stiftelsen för stödjande av Sveriges försvar. med 
motiveringen:

För mångåriga, förtjänstfulla insatser för att 
klargöra behovet av ett starkt totalförsvar 
och för samverkan och integration inom 
totalförsvar och försvarsmakt; insatser som 
i hög grad varit till gagn för Sveriges försvar.

Han beslöt omgående att dessa pengar, jämte en 
del ur hans privatförmögenhet, skulle tilldelas de 
chefer för infanteri-, pansar- och Norrlandsbri-
gader som bäst hade ryktat sitt värv. Han !ck 

chefen för armén att utfärda en arméorder som 
angav att pristävlingens syfte var att ”uppmuntra 
varje brigadchef till aktiv insats för sin brigads 
stridsduglighet i alla avseenden (personal, utbild-
ning, materiel, mobiliseringsberedskap och krigs-
planläggning) i överensstämmelse med Claës 
Skoglunds uppsats ’Att skapa slagkraftiga briga-
der’ i Kungl. Krigsvetenskapsakademiens Hand-
lingar och Tidskrift 1981”.1 

Skoglund satte själv betyg, kontrollerade bri-
gadchefens långsiktiga planer för att upprätthålla 
brigadens krigsduglighet, dennes krigsplanlägg-
ning och inte minst hans förmåga att föra bri-
gaden i strid. Det var med sistnämnda syfte han 
var på väg till Bergslagsmanövern. Det är typiskt 
för Skoglunds syn på chefskap och ledning att 
den som slutligen !ck priset som bäste infanteri-
brigadchef aldrig mötte Skoglund under manö-
vern 1987; brigadchefen var nämligen alltid ute 
och besökte sina bataljonschefer – eller sov. 

Typiskt är också vad det stipulerades att priset 
skulle användas till: Följa och studera utbild-
ningen vid högre förband motsvarande brigad i 

Bo Hugemark

Claës Skoglund 
Arméns engagerade och outtröttlige förespråkare 

med mottot: kampen går vidare.
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Sovjetunionens och Västtysklands arméer. 
Historien om brigadchefspriset ger i ett nöt - 

skal några av Claës Skoglunds ledstjärnor: om- 
 sorgen om arméförbandens krigsduglighet, vik- 
ten av det personliga ledarskapet, medvetandet 
om det internationella perspektivet på Sveriges 
försvar.

Hans engagemang tog som framgår av denna 
episod inte slut med pensionen år 1981. Det 
fortsatte med något avbrott ytterligare 27 år, 
ända till hans död 2008 – och faktiskt längre än 
så. År 2009 utkom postumt Det bästa försvars-
beslut som aldrig kom till stånd. En kontrafaktisk 
historieskrivning, en mycket fyndig beskrivning 
av den svenska försvarspolitiken under efter-
krigstiden, grundad på en av de mest uppmärk-
sammade händelserna i hans karriär. Men mer 
om detta senare. 

Framställningen i denna artikel bygger till 
stora delar på de minnesanteckningar Skoglund 
gjorde 1999, ”65 år i totalförsvarets tjänst”. 
Titeln är talande: även om hans största hjärte-
fråga var arméns utveckling omspände hans 
intressen hela försvarsmakten och hela total-
försvaret, och han gick med okuvlig energi och 
djupa kunskaper in i diskussioner i skilda ämnes-
områden.

Efter sin pension hade Skoglund under några 
år studerat historia på Stockholms universitet. 
Studierna avsatte som resultat två uppsatser: ”Ett 
försök att skapa ett ÖB-ämbete 1930–1931” och 
”Tillkomsten år 1942 av ett ÖB-ämbete i fred”. 
Dessa ämnesval speglar en av hans favorittankar, 
den operativa integrationen av försvarsgrenarna. 
Han var dock en alltför otålig person för att 
gå vidare och doktorera och kände i stället ett 
behov att ge sig in i lobbyverksamhet för försva-
ret ”för att inte gubba till sig”, som han skriver i 
minnesanteckningarna. Dessa är mycket omfat-
tande, i realiteten ett slags oredigerade memoa-
rer. De består dels av en kronologisk beskrivning 
av hur han blev o!cer och mer översiktligt den 

fortsatta o!cersbanan och tiden efter pension. 
Beskrivningen av de senare tiderna är uppde-
lad på tematiska avsnitt: Marinen, Flygvapnet, 
Pansartrupperna, Härordningslära, Säkerhets-
politik, Strategi och operationskonst, Under 8 
överbefälhavare, Informationstjänst och lobby-
verksamhet, Brevväxling med mera. 

Han inleder minnesanteckningarna med att 
han ”förde aldrig någon dagbok men har erkänt 
gott minne intill sista tid, dock väl medveten om 
dess bräcklighet”. Hans minnesbilder har här 
kompletterats genom intervjuer med o!cers-
kamrater, politiker och anhöriga samt författa-
rens egna minnesbilder.

Claës Skoglund föddes i Borås 1916 som son 
till kaptenen Laur Skoglund och hans hustru 
Signe, född Odqvist. Bandet till Västsverige 
bröts aldrig; där gjorde han sina trupptjänst-
göringar och sin tjänst som militärbefälhavare. 
Där upplevde han också andra världskrigets 
utbrott som arméadjutant hos Befälhavande 
Amiralen för Västkustens marindistrikt, BAV, 
och kommendanten i Älvsborgs fästning, KÄF. 

Att Claës Skoglund skulle bli o!cer var dock 
inte hans avsikt från början. Han gick latinlinjen 
på gymnasiet och tänkte bli jurist. Hans stora 
intressen var politik och historia. Studentuppsat-
sen handlade om den ekonomiska liberalismen 
– i sina minnesanteck ningar konstaterar han att 
det var dess seger han "ck uppleva mot slutet av 
sin levnad efter att dess emellan ha bevittnat de 
totalitära ideologiernas framfart. Det var också 
åsynen av dessa, Hitlers Machtübernahme och 
Stalins femårsplaner, som han anger som ett 
motiv för sina ändrade framtidsplaner, tillsam-
mans med att det skedde en omkastning i den 
svenska försvarspolitiken. Detta kunde han följa 
i Ny Militär Tidskrift, som hans far prenume-
rerade på. Hans påstående bär sannolikhetens 
prägel; Skoglund ägnade hela sitt liv ett brin-
nande intresse åt den internationella strategiska 
utvecklingen. 
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försök att skapa ett ÖB-ämbete 1930-1931" och
"Tillkomsten år 1942 av ett ÖB-ämbete i fred".
Dessa ämnesval speglar en av hans favorittankar,
den operativa integrationen av försvarsgrenarna.
Han var dock en alltför otålig person för att
gå vidare och doktorera och kände i stället ett
behov att ge sig in i lobbyverksamhet for Försva-
ret "för att inte gubba till sig", som han skriver i
minnesanteckningarna. Dessa är mycket omfat-
tande, i realiteten ett slags oredigerade memoa-
rer. De består dels av en kronologisk beskrivning
av hur han blev officer och mer översiktligt den
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fortsatta officersbanan och tiden efter pension.
Beskrivningen av de senare tiderna är uppde-
lad på tematiska avsnitt: Marinen, Flygvapnet,
Pansartrupperna, Härordningslära, Säkerhets-
politik, Strategi och operationskonst, Under 8
överbefälhavare, Informationstjänst och lobby-
verksamhet, Brevväxling med mera.

Han inleder minnesanteckningarna med att
han "förde aldrig någon dagbok men har erkänt
gott minne intill sista tid, dock väl medveten om
dess bräcklighet". Hans minnesbilder har här
kompletterats genom intervjuer med officers-
kamrater, politiker och anhöriga samt författa-
rens egna minnesbilder.

Claä Skoglund föddes i Borås 1916 som son
till kaptenen Laur Skoglund och hans hustru
Signe, född Odqvist. Bandet till Västsverige
bröts aldrig; där gjorde han sina trupptjänst-
göringar och sin tjänst som militärbefälhavare.
Där upplevde han också andra världskrigets
utbrott som armsadjutant hos Befälhavande
Amiralen för Västkustens marindistrikt, BAV,
och kommendanten i Älvsborgs fästning, KÄR

Att Claä Skoglund skulle bli officer var dock
inte hans avsikt från början. Han gick latinlinjen
på gymnasiet och tänkte bli jurist. Hans stora
intressen var politik och historia. Studentuppsat-
sen handlade om den ekonomiska liberalismen
— i sina minnesanteckningar konstaterar han att
det var dess seger han fick uppleva mot slutet av
sin levnad efter att dessemellan ha bevittnat de
totalitära ideologiernas framfart. Det var också
åsynen av dessa, Hitlers Machtiibernahrne och
Stalins femårsplaner, som han anger som ett
motiv för sina ändrade framtidsplaner, tillsam-
mans med att det skedde en omkastning i den
svenska försvarspolitiken. Detta kunde han följa
i Ny Militär Tidskrift, som hans far prenume-
rerade på. Hans påstående bär sannolikhetens
prägel; Skoglund ägnade hela sitt liv ett brin-
nande intresse åt den internationella strategiska
utvecklingen.
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Den !ck han också se på nära håll efter några 
subalternår vid Älvsborgs regemente, I 15, med 
erfarenheter från fälttjänstövningar mot ”tyskar” 
som trängde fram från ett brohuvud i Skåne 
längs västkusten mot Norge. Men det han erfor 
när han som vakthavande o"cer i staben för 
Västkustens marindistrikt stod på kajen på Nya 
varvet i Göteborg var ett helt annat sätt att ta sig 
till Norge, något som ingen trott vara möjligt 
och som därför lyckades: en sjöinvasion med 
långa och känsliga förbindelselinjer och mitt 
framför bogen på Royal Navy. Det var natten 
mellan den 8 och 9 april 1940. Överraskningens 
betydelse kom att prägla mycket av hans kom-
mande tänkande och verksamhet. Även så väst-
kustens strategiska betydelse. Skoglund hävdade 
i olika sammanhang vikten av att man garderade 
sig mot angrepp som inte framfördes den ”nor-
mala vägen” – en kustinvasion över Östersjön – 
utan kunde utföras som omfattningsrörelser. Ett 
sådant scenario !ck han möjlighet att spela upp 
som uppläggare av spelet i en högkvartersövning 
trettio år senare: Övningen LEO. 

Tjänsten hos BAV och KÄF födde också 
känslan för betydelsen av de olika försvarsgre-
narna. Skoglund blev en brinnande förkämpe 
för operativ integration, organisation och arbets-
metoder som skulle bringa mark-, sjö- och #yg-
stridskrafter till samlad verkan. Samtidigt hyste 
han en viss misstro till ”de blå” försvarsgrenar-
nas intresse för att bli integrerade. Inte utan 
anledning. Marinen lyckades länge behålla den 
sjöoperativa planeringen även sedan försvars-
staben bildats. Och ännu efter det att de nya 
integrerade milostaberna tillkommit 1966 fanns 
det krafter inom #ottan som ifrågasatte att sjö-
stridskrafterna skulle inordnas i denna geogra-
!skt snäva ram (mer om detta nedan). När det 
gällde #ygvapnets integration kom Skoglund 
att reagera mot tesen om #yget som den första 
försvarslinjen, vilken framfördes efter kriget av 
den karismatiske Bengt Nordenskiöld och som 

statsminister Erlander tog till sig. Faran i detta 
var, enligt Skoglund, dels den försvarspolitiska 
konsekvensen att en prioritering av #ygvapnet 
enligt Nordenskiölds högt#ygande planer skulle 
drabba de andra försvarsgrenarna – i detta avse-
ende försökte Skoglund förmå #ottan att göra 
gemensam sak med armén – dels att den stod i 
strid med hans idé om ett strategiskt djupförsvar, 
den ”tidvinnande strategin”.

Den tidiga karriären
Före de dramatiska aprildagarna 1940 och tjäns-
ten vid marindistriktet hade Skoglund genom-
gått den normala utbildningen i armén. O"cers-
aspirant vid Älvsborgs regemente, I 15, i Borås, 
trupptjänst som chef för en jägarpluton – som 
spanade på ovannämnda ”tyska förband”, kadett 
vid Krigsskolan, Karlberg. Skoglunds omdöme 
om lärarna var att de var rätt bra men märkta av 
1920-talets militära depression. Om det var så 
påverkades uppenbarligen inte Skoglund. Och 
han hade inte heller upplevt det under aspirant-
tiden; arméfälttjänstövningen 1935 betecknar 
han som inledningen till arméns pånyttfödelse.

Efter o"cersexamen 1937 blev Skoglund chef 
för en pluton med 40 värnpliktiga. Utbildnings-
tiden var 125 dagar plus 25 dagars repetitions-
utbildning. Han pekar stolt på hur de stora 
bris ter som fanns avseende utbildningsmateriel 
kom penserades av subalterno"cerarnas gålust 
och förmåga att improvisera – detta i motsats 
till på 1990-talet när unga o"cerare klagade över 
att inte alltid ha den modernaste materielen. 

Skoglund förbereddes tidigt för en karriär. 
Förutsättningen för avancemang till regements-
o"cer, major och högre, var Krigshögskolan. 
Intagningen skedde genom inträdesprov. Rege-
mentschefen Axel Bredberg gav o"cerarna för-
beredande kurser för inträde.

I skuggan av Münchenkrisen ägde Smålands-
manövern rum hösten 1938. Skoglund noterade 
att tyska observatörer imponerades av truppens 

Den fick han också se på nära håll efter några
subalternår vid Älvsborgs regemente, I 15, med
erfarenheter från fälttjänstövningar mot "tyskar"
som trängde fram från ett brohuvud i Skåne
längs västkusten mot Norge. Men det han erfor
när han som vakthavande officer i staben för
Västkustens marindistrikt stod på kajen på Nya
varvet i Göteborg var ett helt annat sätt att ta sig
till Norge, något som ingen trott vara möjligt
och som därför lyckades: en sjöinvasion med
långa och känsliga förbindelselinjer och mitt
framför bogen på Royal Navy. Det var natten
mellan den 8 och 9 april 1940. Överraskningens
betydelse kom att prägla mycket av hans kom-
mande tänkande och verksamhet. Även så väst-
kustens strategiska betydelse. Skoglund hävdade
i olika sammanhang vikten av att man garderade
sig mot angrepp som inte framfördes den "nor-
mala vägen" — en kustinvasion över Östersjön —
utan kunde utföras som omfattningsrörelser. Ett
sådant scenario fick han möjlighet att spela upp
som uppläggare av spelet i en högkvartersövning
trettio år senare: Övningen LEO.

Tjänsten hos BAV och KÄF födde också
känslan för betydelsen av de olika försvarsgre-
narna. Skoglund blev en brinnande förkämpe
för operativ integration, organisation och arbets-
metoder som skulle bringa mark-, sjö- och flyg-
stridskrafter till samlad verkan. Samtidigt hyste
han en viss misstro till "de blå" försvarsgrenar-
nas intresse för att bli integrerade. Inte utan
anledning. Marinen lyckades länge behålla den
sjöoperativa planeringen även sedan försvars-
staben bildats. Och ännu efter det att de nya
integrerade milostabema tillkommit 1966 fanns
det krafter inom flottan som ifrågasatte att sjö-
stridskrafterna skulle inordnas i denna geogra-
fiskt snäva ram (mer om detta nedan). När det
gällde flygvapnets integration kom Skoglund
att reagera mot tesen om flyget som den första
försvarslinjen, vilken framfördes efter kriget av
den karismatiske Bengt Nordenskiöld och som

statsminister Erlander tog till sig. Faran i detta
var, enligt Skoglund, dels den försvarspolitiska
konsekvensen att en prioritering av flygvapnet
enligt Nordenskiölds högtflygande planer skulle
drabba de andra försvarsgrenarna — i detta avse-
ende försökte Skoglund förmå flottan att göra
gemensam sak med arrna. — dels att den stod i
strid med hans ick om ett strategiskt djupförsvar,
den "tidvinnande strategin".

Den tidiga karriären
Före de dramatiska aprildagarna 1940 och tjäns-
ten vid marindistriktet hade Skoglund genom-
gått den normala utbildningen i armen. Officers-
aspirant vid Älvsborgs regemente, 115, i Borås,
trupptjänst som chef för en jägarpluton — som
spanade på ovannämnda "tyska förband", kadett
vid Krigsskolan, Karlberg. Skoglunds omdöme
om lärarna var att de var rätt bra men märkta av
1920-talets militära depression. Om det var så
påverkades uppenbarligen inte Skoglund. Och
han hade inte heller upplevt det under aspirant-
tiden; armsfälttjänstövningen 1935 betecknar
han som inledningen till armens pånyttfödelse.

Efter officersexamen 1937 blev Skoglund chef
för en pluton med 40 värnpliktiga. Utbildnings-
tiden var 125 dagar plus 25 dagars repetitions-
utbildning. Han pekar stolt på hur de stora
brister som fanns avseende utbildningsmateriel
kompenserades av subalternofficerarnas gålust
och förmåga att improvisera — detta i motsats
till på 1990-talet när unga officerare klagade över
att inte alltid ha den modernaste materielen.

Skoglund förbereddes tidigt för en karriär.
Förutsättningen för avancemang till regements-
officer, major och högre, var Krigshögskolan.
Intagningen skedde genom inträdesprov. Rege-
mentschefen Axel Bredberg gav officerarna för-
beredande kurser för inträde.

I skuggan av Miinchenkrisen ägde Smålands-
manövern rum hösten 1938. Skoglund noterade
att tyska observatörer imponerades av truppens
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prestationer. Soldaterna var jord bruks hemma -
söner eller textilarbetare efter sjuårig folk skola 
och hade lärt sig arbetsdisciplin i sina yrken.

Krigsutbrottet utlöste förstärkt försvarsbered-
skap. Claës Skoglund kommenderades till Tors-
landa med ett skyttekompani. Det spekulerades i 
om anledningen var risken att de allierade skulle 
utnyttja svenskt territorium för att föra förstärk-
ningar till Polen.

Efter kommenderingen till BAV följde fält-
tjänstövningar i Västsverige, signalo!cerskurs 
på Signalregementet, S 1, Infanterio!cersskolan 
på Rosersberg och beredskapstjänst på Gotland. 
År 1944, inför en eventuell allierad invasion av 
Norge, ökade oron för att kriget skulle spridas 
till Sverige. En stor fälttjänstövning genomfördes 
i Göteborg, och Skoglund "ck ansvaret att för-
bereda Göta Älv-bron för sprängning.

Därefter var det dags för nästa viktiga steg i 
karriären, Krigshögskolan, KHS. Skoglund hade 
genomfört inträdesprov 1943, och han kom in 
som nummer ett, tack vare sina språkkunska-
per. Kursen började 1944. Han nämner särskilt 
Curt Göransson, sedermera arméchef, som en 

ypperlig lärare i taktik. 1945 utnämndes Claës 
Skoglund till kapten och gick ut som etta på 
KHS-kursen och "ck på hösten besked om att 
han blivit generalstabsaspirant – inkörsporten 
till högre befattningar i arméns ledning. Aspi-
ranttjänstgöringen bestod i ett par års tjänst-
göring i varierande befattningar för att bredda 
erfarenheterna. Skoglunds första tjänstgöring var 
som repetitör, det vill säga biträdande lärare vid 
Krigshögskolan. Han nämner utan klagan att 
försteläraren var tämligen indolent, vilket gjorde 
att Skoglund "ck lägga upp de #esta exemplen, 
en verksamhet som han med liv och lust ägnade 
sig åt även senare i karriären.

En annan av aspiranttjänstgöringarna gav 
honom ytterligare ett verksamhetsområde att 
utveckla över åren: försvarspolitiken. På slut-
tampen av 1945 års försvarskommitté blev 
Claës Skoglund 1947 ”så kallad expert”. Där-
efter kommenderades han till försvarsdeparte-
mentet för propositionsskrivning inför 1948 års 
försvarsbeslut, varvid han författade inlednings-
kapitlet om armén, bland annat innehållande 
krav på spridd mobilisering.
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landa med ett skyttekompani. Det spekulerades i
om anledningen var risken att de allierade skulle
utnyttja svenskt territorium för att föra förstärk-
ningar till Polen.

Efter kommenderingen till BAV följde fält-
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på Signalregementet, S 1, Infanteriofficersskolan
på Rosersberg och beredskapstjänst på Gotland.
År 1944, inför en eventuell allierad invasion av
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till Sverige. En stor fälttjänstövning genomfördes
i Göteborg, och Skoglund fick ansvaret att för-
bereda Göta Älv-bron för sprängning.

Därefter var det dags för nästa viktiga steg i
karriären, Krigshögskolan, KHS. Skoglund hade
genomfört inträdesprov 1943, och han kom in
som nummer ett, tack vare sina språkkunska-
per. Kursen började 1944. Han nämner särskilt
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ypperlig lärare i taktik. 1945 utnämndes Clads
Skoglund till kapten och gick ut som etta på
KHS-kursen och fick på hösten besked om att
han blivit generalstabsaspirant — inkörsporten
till högre befattningar i armens ledning. Aspi-
ranttjänstgöringen bestod i ett par års tjänst-
göring i varierande befattningar för att bredda
erfarenheterna. Skoglunds första tjänstgöring var
som repetitör, det vill säga biträdande lärare vid
Krigshögskolan. Han nämner utan klagan att
försteläraren var tämligen indolent, vilket gjorde
att Skoglund fick lägga upp de flesta exemplen,
en verksamhet som han med liv och lust ägnade
sig åt även senare i karriären.

En annan av aspiranttjänstgöringarna gav
honom ytterligare ett verksamhetsområde att
utveckla över åren: försvarspolitiken. På slut-
tampen av 1945 års försvarskommitté blev
Clads Skoglund 1947 "så kallad expert". Där-
efter kommenderades han till försvarsdeparte-
mentet för propositionsskrivning inför 1948 års
försvarsbeslut, varvid han författade inlednings-
kapitlet om armen, bland annat innehållande
krav på spridd mobilisering.
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Som utnämnd kapten i generalstabskåren 
placerades Claës Skoglund 1948 i ”arméstabens 
mäktiga organisationsavdelning”. Och nu kom 
nästa verksamhet in i bilden: skriftställeri och 
försvarsdebatt. Svenska Dagbladet höll sig med 
en militär medarbetare för varje försvarsgren, 
och arméchefen Carl August Ehrensvärd – som 
själv hade varit medarbetare under många år – 
anmodade Skoglund att efterträda Stig Löfgren, 
som skulle bli försvarsattaché i Washington. 
Skoglund lydde och kvarstod som medarbetare i 
tidningen tills han tillträdde som chef för Bohus-
läns regemente, I 17, 1964. Det gällde både att 
ge underlag för ledare och att skriva egna artiklar. 

I och med att kriget var slut !ck Claës Skog-
lund utlopp för sitt intresse för omvärlden. Han 
var fortfarande ungkarl, inköpte 1947 en DKW 
och gjorde tillsammans med o"cerskamrater 
under några år långa resor i Europa, till Belgien, 
Frankrike, Tyskland, Österrike, Jugoslavien och 
Italien. Slagfälten vid Somme, kanalkusten och 
Arnhem var givna mål. 

1951 var det dags för den för generalstabs-
o"cerare obligatoriska trupptjänsten, vilken 
Skoglund fullgjorde som kompanichef på I 15. 
Regementet utbildade nu pansarinfanteri; pan-
sar trupperna stod inför en stor omorganisation – 
från tre brigader till sex. Han gjorde här ett antal 
kritiska iakttagelser om bristande sammanhang 
mellan freds- och krigsorganisation.

1953 återvände Claës Skoglund till Stock-
holm som taktiklärare vid Krigshögskolan. 
Samma år mötte Claës den tretton år yngre 
Sigrid Östberg. Bröllopet stod 1954, och 1957, 

1959 och 1961 föddes barnen Maria, Ann-So! 
och Claës Magnus.

1954 skrev Skoglund armékompletteringen 
till ÖB-utredningen 1954. Som förstelärare i 
taktik besökte han 1955 Bundeswehr i Västtysk-
land, och studerade med intresse avvägningen 
mellan delegering – Auftragstaktik – och kontroll. 
Hans kompetensutveckling fortsatte under åren 
vid Krigshögskolan genom växeltjänst göringar 
vid #yvapnet, operativ kurs vid Royal Air Force 
School of Land/Air Warfare och kurs vid US Armys 
luftförsvarsskola i Fort Bliss, El Paso.

1955 tillsattes en försvarsberedning inför för-
svarsbeslutet 1958. I den satt Torsten Nilsson, 
Olle Karleby, Jarl Hjalmarson och Bertil Ohlin. 
Skoglund var arméexpert. Enligt Skoglund var 
det strategiska underlaget föråldrat, och ett antal 
generalstabso"cerare satte sig att författa en bok 
som kom ut 1957: Både och. Marin- och #yg-
o"cerare erbjöds att delta men avböjde. För-
fattarna genomförde bland annat under Stig 
Synner grens ledning i samband med en skidse-
mester i Björkliden en resa till Narvik och till 
#ygbasen Andöya, där de sammanträ$ade med 
norska kollegor vid de arméförband som försva-
rade basen. Vad dessa förtäljde om den ökade 
sovjetiska aktiviteten på Nordkalotten och hur 
de bedömde den sovjetiska landstigningskapaci-
teten kom att prägla den kommande boken och 
Skoglunds strategiska tänkande.

Titeln Både och täcker tre huvudfrågor som 
avhandlas i boken. Den första är att försvaret 
måste kunna möta både invasion och #yg- och 
%ärrvapenanfall. Den hävdar att det därvidlag är 

Skoglund tog 1937 officersexamen vid krigsskolan 
Karlberg i Stockholm – världens äldsta krigsskola. De 
som tog examen vid den här tiden skulle komma att 
få ett kraftigt arbetstryck under beredskapen. Under 
beredskapsåren utbildades fler kadetter än någonsin. 

Skoglund tog 1937 officersexamen vid krigsskolan
Karlberg i Stockholm —världens äldsta krigsskola. De
som tog examen vid den här tiden skulle komma att
få e t t  kraft igt arbetstryck under beredskapen. Under
beredskapsåren utbildades fler kadetter än någonsin.

Som utnämnd kapten i  generalstabskåren
placerades Claä Skoglund 1948 i "armsstabens
mäktiga organisationsavdelning". Och nu kom
nästa verksamhet in i bilden: skriftställeri och
försvarsdebatt. Svenska Dagbladet höll sig med
en militär medarbetare för varje försvarsgren,
och armschefen Carl August Ehrensvärd — som
själv hade varit medarbetare under många år —
anmodade Skoglund att efterträda Stig Löfgren,
som skulle bli försvarsattache i  Washington.
Skoglund lydde och kvarstod som medarbetare i
tidningen tills han tillträdde som chef för Bohus-
läns regemente, 117, 1964. Det gällde både att
ge underlag för ledare och att skriva egna artiklar.

I och med att kriget var slut fick Cla6 Skog-
lund utlopp för sitt intresse för omvärlden. Han
var fortfarande ungkarl, inköpte 1947 en DKW
och gjorde tillsammans med officerskamrater
under några år långa resor i Europa, till Belgien,
Frankrike, Tyskland, Österrike, Jugoslavien och
Italien. Slagfälten vid Somme, kanalkusten och
Arnhem var givna mål.

1951 var det dags för den för generalstabs-
officerare obligatoriska trupptjänsten, vilken
Skoglund fullgjorde som kompanichef på 115.
Regementet utbildade nu pansarinfanteri; pan-
sartrupperna stod inför en stor omorganisation —
från tre brigader till sex. Han gjorde här ett antal
kritiska iakttagelser om bristande sammanhang
mellan freds- och krigsorganisation.

1953 återvände Claa Skoglund till Stock-
holm som taktiklärare vid Krigshögskolan.
Samma år mötte Claa den tretton år yngre
Sigrid Östberg. Bröllopet stod 1954, och 1957,

1959 och 1961 föddes barnen Maria, Ann-Sofi
och Cla6 Magnus.

1954 skrev Skoglund armskompletteringen
till ÖB-utredningen 1954. Som förstelärare i
taktik besökte han 1955 Bundeswehr i Västtysk-
land, och studerade med intresse avvägningen
mellan delegering — Aufiragstaktik — och kontroll.
Hans kompetensutveckling fortsatte under åren
vid Krigshögskolan genom växeltjänstgöringar
vid flyvapnet, operativ kurs vid Royal Air Force
School of Land/Air Warfare och kurs vid US Armys
luftförsvarsskola i Fort Bliss, El Paso.

1955 tillsattes en försvarsberedning inför för-
svarsbeslutet 1958. I den satt Torsten Nilsson,
011e Karleby, Jarl Hjalmarson och Bertil Ohlin.
Skoglund var armsexpert. Enligt Skoglund var
det strategiska underlaget föråldrat, och ett antal
generalstabsofficerare satte sig att författa en bok
som kom ut 1957: Både och. Marin- och flyg-
officerare erbjöds att delta men avböjde. För-
fattarna genomförde bland annat under Stig
Synnergrens ledning i samband med en skidse-
mester i Björkliden en resa till Narvik och till
flygbasen Andöya, där de sammanträffade med
norska kollegor vid de armsförband som försva-
rade basen. Vad dessa förtäljde om den ökade
sovjetiska aktiviteten på Nordkalotten och hur
de bedömde den sovjetiska landstigningskapaci-
teten kom att prägla den kommande boken och
Skoglunds strategiska tänkande.

Titeln Både och täcker tre huvudfrågor som
avhandlas i boken. Den första är att försvaret
måste kunna möta både invasion och flyg- och
fiärrvapenanfall. Den hävdar att det därvidlag är

CI<As Skoglund 1165



166 | Armén

dags att sluta tala om armé, marin och !ygvapen 
och i stället tala om luftförsvar och invasions-
försvar. Den andra huvudfrågan är att vi behöver 
både atomvapen och konventionella stridskrafter. 
Den tredje är att vi har råd att tillgodose både 
sociala reformer och stigande försvarskostna-
der. Här pekar man på ett antal möjligheter att 
begränsa kostnadsökningen, exempelvis minskad 
personalstyrka vid arméförbanden, övergång till 
en lätt !otta och minskning av antalet strids-
!ygplan.

1958 års försvarsbeslut fattades i enighet mel- 
lan regeringen och den borgerliga oppositionen. 
Det sågs som tämligen tillfredsställande för för-
svaret; det innebar den högsta av de anslagsni-
våer regeringen velat ha utredda, Adam, och ett 
årligt påslag för teknisk fördyring. Marinen "ck 
dock vidkännas avsevärda neddragningar, resul-
terande i Marinplan 60, övergången till en lätt 
!otta. Ytstridskrafterna skulle minskas med 50 
procent, kustartilleriet med 30 procent. Minsk-
ningarna skulle ske i den takt materielens livs-
längd nåddes. Två landskapsjagare av Hallands-
klassen avbeställdes på stapelbädden.

Mycket i beslutet överensstämde med tan-
karna i Både och, men Skoglund säger att bokens 
betydelse inte skall överdrivas. Han citerar dock 
den just avgångne arméchefen Ehrensvärds ord i 
ett brev: ”Att det inte ligger sämre till i försvars-
frågan än det gör är framför allt din förtjänst.” 
Skoglund skriver att detta var en överdrift och 
pekar i stället på generalstabskaptenen Nils 
Skölds insats när denne lyckades övertyga ÖB 
att o#entliggöra sin operativa värdering av de 
olika kostnadsalternativen. 

Skoglund har betecknat försvarsbeslutet som 
mycket framgångsrikt för krigsmakten. Att mari-
nen var mindre nöjd var naturligt. Marinchefen 
Stig H:son Ericson har i sin dagbok lagt en stor 
del av skulden på major Skoglund.

Sedan försvarsberedningen avslutat sin verk-
samhet följde ett kort gästspel vid försvarssta-

bens nyinrättade planeringsavdelning. Skoglund 
kom där att delta i handläggningen av frågan om 
anska#ningen av luftvärnsrobotar. Resultatet, en 
Hawk-bataljon till armén och ett antal Blood-
hound-robotar till !ygvapnet, betecknar han som 
kraftsplittring och ett grovt misstag.

1958 utnämndes Skoglund (”till min över-
raskning”) till överstelöjtnant och placerades 
som förstelärare vid Försvarshögskolan, FHS, 
som hade bildats 1952 på ÖB Nils Swedlunds 
initiativ för utbildning av högre befattnings-
havare i totalförsvaret. Hans chef blev !yggene-
ralen Gustaf Adolf Westring, tidigare kollega 
som militär medarbetare i Svenska Dagbladet och 
meningsmotståndare i debatten kring Både och. 
Skoglund beskriver sitt samarbete med Westring 
på FHS som djupgående och gott.

1960 var det dags för trupptjänst igen. Innan 
dess hann Skoglund delta i norska försvarshög-
skolans årliga studieresa på Nordkalotten och 
"ck sin uppfattning om områdets strategiska 
betydelse bekräftad.

Trupptjänstgöringen skedde åter på I 15 där 
Skoglund blev chef för befälsutbildningsbataljo-
nen och krigsplacerad som chef för 9. pansarbri-
gaden, PB 9. Brigaden var inkallad till krigsför-
bandsövning hösten 1960, och Claës Skoglund 
"ck nu möjlighet att förverkliga sina idéer om 
vik ten av samträning av förbandet. Brigadens 
delar ur olika truppslag kom från sex regemen-
ten, och Skoglund lyckades utverka tillstånd att 
ge direktiv om utbildningen av dessa delar till 
res pektive regemente under den första delen 
av krigsförbandsövningen. Han besökte också 
alla utom ett regemente. ”Jag tog befälet över 
sju regementschefer och "ck dem att följa mina 
utbild ningsanvisningar för brigadens förband”, 
cite rar Carl Björeman honom.

Krigsförbandsövningen avslutades med en 
stormanöver, AFÖ (arméfälttjänstövning) 60, 
där två fördelningar med bland annat var sin 
pansarbrigad ställdes mot varandra. Övningen 

dags att sluta tala om arme, marin och flygvapen
och i stället tala om luftförsvar och invasions-
försvar. Den andra huvudfrågan är att vi behöver
både atomvapen och konventionella stridskrafter.
Den tredje är att vi har råd att tillgodose både
sociala reformer och stigande försvarskostna-
der. Här pekar man på ett antal möjligheter att
begränsa kostnadsökningen, exempelvis minskad
personalstyrka vid armsförbanden, övergång till
en lätt flotta och minskning av antalet strids-
flygplan.

1958 års försvarsbeslut fattades i enighet mel-
lan regeringen och den borgerliga oppositionen.
Det sågs som tämligen tillfredsställande för för-
svaret; det innebar den högsta av de anslagsni-
våer regeringen velat ha utredda, Adam, och ett
årligt påslag för teknisk fördyring. Marinen fick
dock vidkännas avsevärda neddragning-ar, resul-
terande i Marinplan 60, övergången till en lätt
flotta. Ytstridskrafterna skulle minskas med 50
procent, kustartilleriet med 30 procent. Minsk-
ningarna skulle ske i den takt materielens livs-
längd nåddes. Två landskapsjagare av Hallands-
klassen avbeställdes på stapelbädden.

Mycket i beslutet överensstämde med tan-
karna i Både och, men Skoglund säger att bokens
betydelse inte skall överdrivas. Han citerar dock
den just avgångne armschefen Ehrensvärds ord i
ett brev: "Att det inte ligger sämre till i försvars-
frågan än det gör är framför allt din förtjänst."
Skoglund skriver att detta var en överdrift och
pekar i  stället på generalstabskaptenen Nils
Skölds insats när denne lyckades övertyga ÖB
att offentliggöra sin operativa värdering av de
olika kostnadsalternativen.

Skoglund har betecknat försvarsbeslutet som
mycket framgångsrikt för krigsmakten. Att mari-
nen var mindre nöjd var naturligt. Marinchefen
Stig H:son Ericson har i sin dagbok lagt en stor
del av skulden på major Skoglund.

Sedan försvarsberedningen avslutat sin verk-
samhet följde ett kort gästspel vid försvarssta-
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bens nyinrättade planeringsavdelning. Skoglund
kom där att delta i handläggningen av frågan om
anskaffningen av luftvärnsrobotar. Resultatet, en
Hawk-bataljon till armen och ett antal Blood-
hound-robotar till flygvapnet, betecknar han som
kraftsplittring och ett grovt misstag.

1958 utnämndes Skoglund ("till min över-
raskning") t i l l  överstelöjtnant och placerades
som förstelärare vid Försvarshögskolan, FHS,
som hade bildats 1952 på ÖB Nils Swedlunds
initiativ för utbildning av högre befattnings-
havare i totalförsvaret. Hans chef blev flyggene-
ralen Gustaf Adolf Westring, tidigare kollega
som militär medarbetare i Svenska Dagbladet och
meningsmotståndare i debatten kring Både och.
Skoglund beskriver sitt samarbete med Westring
på FHS som djupgående och gott.

1960 var det dags för trupptjänst igen. Innan
dess hann Skoglund delta i norska försvarshög-
skolans årliga studieresa på Nordkalotten och
fick sin uppfattning om områdets strategiska
betydelse bekräftad.

Trupptjänstgöringen skedde åter på 115 där
Skoglund blev chef för befälsutbildningsbataljo-
nen och krigsplacerad som chef för 9. pansarbri-
gaden, PB 9. Brigaden var inkallad till krigsför-
bandsövning hösten 1960, och Claa Skoglund
fick nu möjlighet att förverkliga sina ideer om
vikten av samträning av förbandet. Brigadens
delar ur olika truppslag kom från sex regemen-
ten, och Skoglund lyckades utverka tillstånd att
ge direktiv om utbildningen av dessa delar till
respektive regemente under den första delen
av krigsförbandsövningen. Han besökte också
alla utom ett regemente. "Jag tog befälet över
sju regementschefer och fick dem att följa mina
utbildningsanvisningar för brigadens förband",
citerar Carl Björeman honom.

Krigsförbandsövningen avslutades med en
stormanöver, AFÖ (armsfälttjänstövning) 60,
där två fördelningar med bland annat var sin
pansarbrigad ställdes mot varandra. Övningen
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präglades av de nya taktiska riktlinjerna som 
betonade rörligt uppträdande med hänsyn till 
risken för taktiska kärnvapen. ”Ytkriget” var slag-
ordet. PB 9 skördade stora lagrar; bland annat 
tillfångatogs motståndarens pansarbrigadchef två 
gånger.

Överste och generalmajor
Krigsmaktens högsta ledning hade nu omorga-
niserats, bland annat så att all operativ ledning 
utövades i försvarsstaben i tre integrerade ope-
rationsledningar för operativa studier, OpL 1, 
operativ planläggning, OpL 2, och beredskap, 
OpL 3. Som nyutnämnd överste tillträdde Skog-
lund hösten 1961 som chef för OpL 3. 

Ett av de ärenden han !ck handlägga var 
omorganisationen av den högre regionala led-
ningen. Den hade tidigare varit försvarsgrens-
uppdelad, med militärbefälhavare som ledde 
arméstridskrafter, marinkommandochefer som 
ledde sjö- och kustartilleristridskrafter samt eska-
derchefer som ledde "ygstridskrafter. Skoglunds 
förslag, grundat bland annat på hans erfaren-
heter från västkusten under krigsåren, blev det 
gällande (mer om detta nedan).

OpL 3:s huvuduppgift var att organisera och 
genomföra ett beredskapssystem för att möta 
olika former av intrång, kränkningar och regel-
rätta anfall. En grundbult i detta var att man 
skulle kunna utnyttja fredsorganisationens 
resu rser, för att dels upprätthålla en kontinuer-
lig incidentberedskap, dels vid behov skapa en 
beredskapströskel som förhoppningsvis kunde 
tvinga en presumtiv angripare att ”visa sina 
kort”, tvinga honom till röjande förberedelser 
som skulle ge underlag för ytterligare bered-
skapshöjningar.

För att denna tröskel skulle kunna resas till-
räckligt snabbt och fungera krävdes dels att 
order kunde nå förbanden utan fördröjningar, 
dels att mottagarna hade förmåga att verkställa 
ordern. Det förstnämnda löstes genom skapan-

det av ÖB:s kuppförsvarsorder. Det var en stå-
ende förberedande order som skulle !nnas hos 
förbandscheferna och som angav vad som skulle 
ske vid beredskapshöjningar, bland annat i två 
beredskapssteg, ”Lystring” och ”Givakt”. För-
svarsgrenschefer och regionala chefer hade fått 
påverka de konkreta åtgärderna i ett remissför-
farande, men verkställighetsorder gick samtidigt 
såväl till dessa som till förbandscheferna. För-
mågan hos chefer på olika nivåer att verkställa 
beredskapshöjningar kontrollerades genom täta 
överraskande beredskapskontroller, ofta av ÖB 
personligen med biträde av OpL 3. 

Nu var det dags för ny trupptjänst som skulle 
bana vägen för Skoglunds fortsatta karriär, rege-
ments chefsposten. ”Efter mycket ’hattande’ inom 
arméledningen mellan de två storstadsregemen-
tena I 1 och I 17, ty ’ett jävligt regemente skulle 
jag ha’ enligt arméstabschefens sätt att uttrycka 
sig, tog jag den 1 januari 1964 befälet över 
Bohusläns regemente, I 17.” 

Skoglund beskriver ett regemente som var 
delvis nedgånget men med traditioner av goda 
insatser under beredskapsåren. Han lämnade 
huvuddelen av administrationen åt stabschef och 
regementsintendent och ägnade sig åt utbild-
ningen, förbandsövningar och befälsutbildning i 
hårt tempo. Brigadernas stridsduglighet var hans 
ledstjärna och han lyckades utverka militärbefäl-
havarens beslut att de skulle göra krigsförbands-
övningar samlade. Tidigare hade de delats upp 
på "era år för att inte belasta regementena för 
hårt. Skoglunds lösning var i stället att militär-
befälhavaren och hans övriga regementen och 
övriga förband med alla medel skulle under-
stödja det regemente som belastades med krigs-
förbandsövning för brigad.

Hösten 1965 inträ#ade den incident som av 
allt att döma radikalt förändrade Skoglunds kar-
riär, den så kallade knäfallshistorien. I 17:s ålders-
klass genomförde bataljonsövning på Remmene 
skjutfält vid Vårgårda i Västergötland. En pluton 

präglades av de nya taktiska riktlinjerna som
betonade rörligt uppträdande med hänsyn till
risken för taktiska kärnvapen. "Ytkriget" var slag-
ordet. PB 9 skördade stora lagrar; bland annat
tillfångatogs motståndarens pansarbrigadchef två
gånger.

Överste och generalmajor
Krigsmaktens högsta ledning hade nu omorga-
niserats, bland annat så att all operativ ledning
utövades i försvarsstaben i tre integrerade ope-
rationsledningar för operativa studier, OpL 1,
operativ planläggning, OpL 2, och beredskap,
OpL 3. Som nyutnämnd överste tillträdde Skog-
lund hösten 1961 som chef för OpL 3.

Ett av de ärenden han fick handlägga var
omorganisationen av den högre regionala led-
ningen. Den hade tidigare varit försvarsgrens-
uppdelad, med militärbefälhavare som ledde
armsstridskrafter, marinkommandochefer som
ledde sjö- och kustartilleristridskrafter samt eska-
derchefer som ledde flygstridskrafter. Skoglunds
förslag, grundat bland annat på hans erfaren-
heter från västkusten under krigsåren, blev det
gällande (mer om detta nedan).

OpL 3:s huvuduppgift var att organisera och
genomföra ett beredskapssystem för att möta
olika former av intrång, kränkningar och regel-
rätta anfall. En grundbult i detta var att man
skulle kunna utnyttja fredsorganisationens
resurser, för att dels upprätthålla en kontinuer-
lig incidentberedskap, dels vid behov skapa en
beredskapströskel som förhoppningsvis kunde
tvinga en presumtiv angripare att "visa sina
kort", tvinga honom till röjande förberedelser
som skulle ge underlag för ytterligare bered-
skapshöjningar.

För att denna tröskel skulle kunna resas till-
räckligt snabbt och fungera krävdes dels att
order kunde nå förbanden utan fördröjningar,
dels att mottagarna hade förmåga att verkställa
ordern. Det förstnämnda löstes genom skapan-

det av ÖB:s kuppförsvarsorder. Det var en stå-
ende förberedande order som skulle finnas hos
förbandscheferna och som angav vad som skulle
ske vid beredskapshöjningar, bland annat i två
beredskapssteg, "Lystring" och "Givakt". För-
svarsgrenschefer och regionala chefer hade fått
påverka de konkreta åtgärderna i ett remissför-
farande, men verkställighetsorder gick samtidigt
såväl till dessa som till förbandscheferna. För-
mågan hos chefer på olika nivåer att verkställa
beredskapshöjningar kontrollerades genom täta
överraskande beredskapskontroller, ofta av ÖB
personligen med biträde av OpL 3.

Nu var det dags för ny trupptjänst som skulle
bana vägen för Skoglunds fortsatta karriär, rege-
mentschefsposten. "Efter mycket 'hattande' inom
armsledningen mellan de två storstadsregemen-
tena I 1 och 117, ty 'ett jävligt regemente skulle
jag ha' enligt armestabschefens sätt att uttrycka
sig, tog jag den 1 januari 1964 befälet över
Bohusläns regemente, I17."

Skoglund beskriver ett regemente som var
delvis nedgånget men med traditioner av goda
insatser under beredskapsåren. Han lämnade
huvuddelen av administrationen åt stabschef och
regementsintendent och ägnade sig åt utbild-
ningen, förbandsövningar och befälsutbildning i
hårt tempo. Brigadernas stridsduglighet var hans
ledstjärna och han lyckades utverka militärbefäl-
havarens beslut att de skulle göra krigsförbands-
övningar samlade. Tidigare hade de delats upp
på flera år för att inte belasta regementena för
hårt. Skoglunds lösning var i stället att militär-
befälhavaren och hans övriga regementen och
övriga förband med alla medel skulle under-
stödja det regemente som belastades med krigs-
förbandsövning för brigad.

Hösten 1965 inträffade den incident som av
allt att döma radikalt förändrade Skoglunds kar-
riär, den så kallade knäfallshistorien. I17:s ålders-
klass genomförde bataljonsövning på Remmene
skjutfält vid Vårgårda i Västergötland. En pluton
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anförd av fänrik Anders Rydebrink hade till upp-
gift att understödja ett kompanis omfattnings-
anfall. Regementschefen anlände och beord rade 
uppställning för att ge sina synpunkter. Vädret 
var regnigt och fältet blött, och det var inte lämp-
ligt att låta truppen sitta. Men Skoglund, som var 
kortväxt, ville ha överblick och kommenderade 
därför ”på knä”. Ställningen – ett knä i marken 
– var reglementerad men kommandot var sällan 
eller aldrig använt och viss förvirring uppstod. 
Skoglund kommenderade ”stå upp” och återigen 
”på knä”, och höll därefter sin genomgång.

Enligt Rydebrink väckte saken ingen sär-
skild uppståndelse på platsen, men den kom ut 
i pressen (Göteborgs-Tidningen) – kanske också 
föranlett av att Skoglund hade avsatt en värn-
pliktig fänrik som chef för en repövningspluton 
och ersatt honom med ställföreträdaren – och 
Skoglunds agerande tolkades som utslag av 
kadaver disciplin. 

Följderna för Skoglunds karriär blev kända 
först 2005 då Håkan Jarmar i en uppsats om 
Torsten Rapp som ÖB citerade följande ur 
dennes dagbok: 

Ett exempel på hur slumpen avgör även de 
viktigaste befattningar är följande. Almgren 
skulle planenligt lämna mig 1/4 1966 men 
med hänsyn till uppskjuten försvarsutred-
ning eller rättare sagt försvarsbeslut, upp-
sköts detta till 1/7 1967. Planerad och god-
känd efterträdare var Skoglund men så hade 
han sin knäfallshistoria och var därmed ur 
leken politiskt trots att han blev friad helt 
(kursiverat här). Synnergren togs ut från sin 
arméstabsbefattning till militärbefälhavare 
för Milo Bergslagen för att få erfarenhet 
före jobbet som försvarsstabschef. Hur hade 
det sett ut idag om Skoglund blivit chef för 
försvarsstaben 1966 eller 1967? Synnergren 
hade då inte blivit ÖB utan Almgren hade 
stått utan konkurrens. Synnergren hade 

varit chef för armén, CA. Där ser man ver-
kan av ett ”knäfall.” 

Om detta visste Skoglund ingenting, när han 
den 1 oktober 1966 utnämndes till stabschef 
i Västra militärområdet, Milo V, nu integrerat 
enligt det förslag han stött som chef för OpL 3. 
Han kom rakt in i den operativa verkligheten. 
Den 1 oktober kom indikationer om främmande 
ubåtsverksamhet i Gullmars!orden, och sedan 
följde en månadslång ubåtsjakt, resultatlös trots 
klara indikationer ända in i Gullmarsbasen. För 
Skoglund blev detta ännu en bekräftelse på Väst-
sveriges strategiska betydelse.

Enligt planerna skulle han efter tiden i Milo 
V ha blivit chef för Gotlands militärkommando, 
som i den nya organisationen inte längre var ett 
eget militärområde utan underställt militärbefäl-
havaren i militärområde Öst. Enligt Skoglund 
var det hans hustru som personligen övertalade 
ÖB att ändra detta; hon ville att familjen skulle 
få en trygg tid i Stockholm. Han blev i stället 
1968 chef för Försvarshögskolan och befordrad 
till generalmajor. 

Om denna tid skriver han med stor entu-
siasm. Hans breda kunskaper om samhälle, total-
försvar och internationella förhållanden kom väl 
till pass. Symboliskt är att han alltid benämnde 
sin befattning som ”rektor”. Under hans befäl 
genomfördes åtta allmänna kurser (överste-/över-
stelöjtnants-, byråchefs- och motsvarande nivå) 
med tillhörande resor i grannländerna samt fem 
chefskurser. 

Som chef för Försvarshögskolan "ck Skoglund 
också som nämnts ansvaret för spelupplägget i 
den stora högkvartersövningen ”LEO” 1970. 
Här "ck han fullt utlopp för sina strategiska 
idéer. Sovjetunionen genomförde stora marina 
övningar i Nordatlanten, och när de var slut 
gick de stridskrafter som förväntats återvända 
till Östersjön i stället till angrepp mot svenska 
västkusten. Svår oreda uppstod i högkvarteret 

anförd av fänrik Anders Rydebrink hade till upp-
gift att understödja ett kompanis omfattnings-
anfall. Regementschefen anlände och beordrade
uppställning för att ge sina synpunkter. Vädret
var regnigt och fältet blött, och det var inte lämp-
ligt att låta truppen sitta. Men Skoglund, som var
kortväxt, ville ha överblick och kommenderade
därför "på knä". Ställningen — ett knä i marken
— var reglementerad men kommandot var sällan
eller aldrig använt och viss förvirring uppstod.
Skoglund kommenderade "stå upp" och återigen
"på knä", och höll därefter sin genomgång.

Enligt Rydebrink väckte saken ingen sär-
skild uppståndelse på platsen, men den kom ut
i pressen (Göteborgs-Tidningen) — kanske också
föranlett av att Skoglund hade avsatt en värn-
pliktig fänrik som chef för en repövningspluton
och ersatt honom med ställföreträdaren — och
Skoglunds agerande tolkades som utslag av
kadaverdisciplin.

Följderna för Skoglunds karriär blev kända
först 2005 då Håkan Jarmar i en uppsats om
Torsten Rapp som ÖB citerade följande ur
dennes dagbok:

Ett exempel på hur slumpen avgör även de
viktigaste befattningar är följande. Almgren
skulle planenligt lämna mig 1/4 1966 men
med hänsyn till uppskjuten försvarsutred-
ning eller rättare sagt försvarsbeslut, upp-
sköts detta till 1/7 1967. Planerad och god-
känd efterträdare var Skoglund men så hade
han sin knäfallshistoria och var därmed ur
leken politiskt trots att han blev friad helt
(kursiverat här). Synnergren togs ut från sin
armestabsbefattning till militärbefälhavare
för Milo Bergslagen för att få erfarenhet
före jobbet som försvarsstabschef. Hur hade
det sett ut idag om Skoglund blivit chef för
försvarsstaben 1966 eller 1967? Synnergren
hade då inte blivit ÖB utan Almgren hade
stått utan konkurrens. Synnergren hade
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varit chef för armen, CA. Där ser man ver-
kan av ett "knäfall."

Om detta visste Skoglund ingenting, när han
den 1 oktober 1966 utnämndes till stabschef
i Västra militärområdet, Milo V, nu integrerat
enligt det förslag han stött som chef för OpL 3.
Han kom rakt in i den operativa verkligheten.
Den 1 oktober kom indikationer om främmande
ubåtsverksamhet i Gallmarsfiorden, och sedan
följde en månadslång ubåtsjakt, resultatlös trots
klara indikationer ända in i Gullmarsbasen. För
Skoglund blev detta ännu en bekräftelse på Väst-
sveriges strategiska betydelse.

Enligt planerna skulle han efter tiden i Milo
V ha blivit chef för Gotlands militärkommando,
som i den nya organisationen inte längre var ett
eget militärområde utan underställt militärbefäl-
havaren i militärområde Öst. Enligt Skoglund
var det hans hustru som personligen övertalade
ÖB att ändra detta; hon ville att familjen skulle
få en trygg tid i Stockholm. Han blev i stället
1968 chef för Försvarshögskolan och befordrad
till generalmajor.

Om denna tid skriver han med stor entu-
siasm. Hans breda kunskaper om samhälle, total-
försvar och internationella förhållanden kom väl
till pass. Symboliskt är att han alltid benämnde
sin befattning som "rektor". Under hans befäl
genomfördes åtta allmänna kurser (överste-/över-
stelöjtnants-, byråchefs- och motsvarande nivå)
med tillhörande resor i grannländerna samt fem
chefskurser.

Som chef för Försvarshögskolan fick Skoglund
också som nämnts ansvaret för spelupplägget i
den stora högkvartersövningen "LEO" 1970.
Här fick han fullt utlopp för sina strategiska
ideer. Sovjetunionen genomförde stora marina
övningar i Nordatlanten, och när de var slut
gick de stridskrafter som förväntats återvända
till Östersjön i stället till angrepp mot svenska
västkusten. Svår oreda uppstod i högkvarteret
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men än mer i den grupp politiker som spelade 
regering. Den förvirrade beslutsprocess och de 
märkliga beslut som följde detta inspel är värda 
en egen studie. Här får det räcka att konstatera 
att Skoglund verkligen lyckades åskådliggöra 
sina tankar om Nordområdets ökade strategiska 
betydelse och sin syn på behovet av beredskap 
mot överraskningar och av !exibilitet. Intrycken 
från den 9 april var tydligt skönjbara.

Efter chefskapet vid Försvarshögskolan var det 
Skoglunds önskan att bli militärbefälhavare i ett 
stort militärområde. Hans insikter i den opera-
tiva ledningens natur och erfarenheter från tiden 
vid FHS gjorde detta naturligt. Han hade då 
fått möjlighet att omsätta sina tankar i praktisk 
handling. Här utspann sig en del märkliga turer 
i tillsättningsdansen. Familjen ville inte !ytta 
till Skövde igen. Försvarsstabschefen Bo Westin, 
som efterträtt Synnergren, då denne blev ÖB, 
skulle avgå och ville stanna i Stockholm. Westin 
var tänkt att bli generaldirektör för underrättelse-
organisationen Försvarets radioanstalt, FRA, vars 
chef hastigt avled. Regeringen ville ha en civil 
GD, och Westin "ck löfte om Försvarshögsko-
lan. Skoglund ställdes nu av Synnergren inför 
valet att bli stabschef i milo Övre Norrland eller 
militärbefälhavare för milo Väst. Att långpendla 
till en befattning som inte var chefskap låg inte 
för Skoglund, som motvilligt accepterade Milo 
V och gräsänklingslivet. Man kan spekulera om 
huruvida knäfallsincidenten fortfarande kastade 
sin skugga över karriären. 

Aktiv pensionär
Militärbefälhavarbefattningen innehade han från 
1972 till sin pensionering vid 65 års ålder 1981. 
Men redan 1974 blev han tjänstledig därifrån 
för att medverka som ÖB:s expert i försvarsled-
ningsutredningen. Han återvände till Skövde för 
de avslutande åren.

Han inköpte sommarstället Lövudden på 
Vindö och såg fram mot sin pensionärstillvaro 

där. Men 1980 drabbades hustrun Sigrid, nyss 
fyllda 50, av cancer och avled samma år. Pen-
sionärstillvaron blev därför annorlunda. Skog-
lund fyllde den med resor i Centraleuropa och i 
österled: Moskva, Leningrad, Stavropol, Tbilisi, 
Jerevan, Nagorno Karabach. 

Han var sedan år 1976 ordförande i Kungl. 
Krigsvetenskapsakademiens avdelning I lant-
krigsvetenskap, ett ordförandeskap som han ut- 
övade med sin vanliga energi. År 1981 inleddes 
en artikelserie i akademiens Handlingar och Tid-
skrift om hur brigaderna skulle göras krigsdug-
liga. Det var upprinnelsen till det inledningsvis 
relaterade Skoglundspriset. 

Inför vaktombytet på ÖB-posten 1986 (Len-
nart Ljung efterträddes av Bengt Gustafsson) 
producerade avdelningen en 176-sidig skrift, ett 
bihäfte till akademiens tidskrift ”Gula Tidskrif-
ten” men med armégröna pärmar. Den vållade 
en hel del irritation på högre ort.

Skoglund nöjde sig inte med att skriva och 
debattera i Krigsvetenskapsakademien. Han be- 
sökte personligen militära befattningshavare i 
aktiv tjänst, inklusive överbefälhavaren, för att 
framföra sina budskap. Han forcerade de !esta 
stängda dörrar. Typiskt är hans svar på en fråga 
från dåvarande översten Erik Rossander om inte 
ÖB värjde sig mot hans lobbying: ”Om jag vore 
ÖB, skulle jag kasta ut den där Skoglund. Men 
nu gör ju ÖB inte det …”

Han ägnade sig också åt en omfattande brev-
växling, bland annat med den tidigare överbefäl-
havaren Stig Synnergren, vars agerande i strate-
giska frågor han hade blivit besviken på. En viss 
avmattning i hans aktivitet kunde enligt Carl 
Björeman skönjas, då Skoglund trä#ade bergen-
siskan Carin Gummeson, som från 1986 blev 
Claës Skoglunds livskamrat.

Snart var han åter i full aktion. Nu med 
inriktning mot försvarspolitikerna. Han hade 
ju fått djupa insikter i det politiska spelet redan 
under 1950-talet, tränat argumentationen i sin 
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skriftställarverksamhet och även aktivt arbetat 
för att påverka politiken. Skoglund gav sig nu 
oförväget på försvarspolitikerna. Han började 
med !age G. Peterson, försvarsminister 1994–
97. Enligt Skoglund fann de varandra genast, 
eniga om att Ryssland snart skulle komma igen 
och om försvarets folkförankring. Han betecknar 
1996 års försvarsbeslut med tolv brigader och 
tolv "ygdivisioner som lämpligt i förening med 
den så kallade anpassningsdoktrinen: försvaret 
skulle kunna återta sin styrka och vid behov till-
växa om läget så krävde. 

Genom Petersons förmedling etablerade Skog-
lund kontakt med dennes efterträdare Björn von 
Sydow. Skoglund hade nu blivit allvarligt oroad 
över att förutsättningarna för anpassningsdok-
trinen börjat raseras, främst genom de ”något 
grumliga idéerna om ett insatsförsvar” som slog 
igenom i 2000 års försvarsbeslut. Han pekade 
på vikten av att behålla ”den grundläggande för-
svarsförmågan” som var grundstenen i anpass-

ningsdoktrinen. Detta är också hans budskap i 
korrespondens med försvarsberedningens ord-
förande, Håkan Juholt.

Skoglunds korrespondens och hans kom-
mentarer senare andas en växande kritik mot 
försvarsmaktens företrädare med anledning av 
omsvängningen till att prioritera internationella 
insatser. Dessa borde enligt Skoglund kunna 
genomföras inom ramen för ”den grundläggande 
försvarsförmågan”. Han vidgår att högkvarteret 
lämnat bristfälligt underlag till försvarsbeslutet 
2000 och uttrycker att ÖB Johan Hederstedt 
fått överta ett konkursbo av sin företrädare Owe 
Wiktorin. Han konstaterar att de "esta av för-
svarsmaktens högre o#cerare saknar strategisk 
och operativ erfarenhet och förståelse för de 
olika vapensystemens samspel. 

2000 års försvarsbeslut karaktäriserades av 
Skoglund som ”en förkrossande nedrustning 
särskilt av markstridskrafterna”. Han konstate-
rade att beslutet inte hade föregåtts av strategiska 
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bedömanden utan att i stället den bakvända 
metoden använts: först ett försvarsbeslut grun-
dat på en given anslagsram, därefter direktiv 
till försvarsmakten att föreslå strategisk idé och 
operativa principer. Anpassningsdoktrinen blev 
allt svårare att tillämpa, men han gav inte upp. 
I Krigsvetenskapsakademien uppmanade han 
avdelning I att arbeta vidare på att utveckla en 
operationskonst avpassad efter samtida realite-
ter men med tonvikt på hans gamla idé det tid-
vinnande försvaret.

Men nu gällde det också att arbeta för att få 
ett bättre försvarsbeslut 2004. Tillsammans med 
generalmajoren Jörn Beckmann, akademiens 
styresman 1999–2002, började han bearbeta 
försvarspolitiker ur olika partier, i första hand i 
riksdagens försvarsutskott.

Skoglund hade gott renommé bland försvars-
politikerna och kunde alltid räkna med öppna 
dörrar. Han lade upp sina föredragningar peda-
gogiskt och började alltid med det säkerhets-
politiska läget. Han aktade sig för att överdriva 
det ryska hotet men pekade på Rysslands geo-
politiska läge och på dess oförutsägbarhet, sär-
skilt under Putins regim. 

En given utgångspunkt blev det förslag till 
grundorganisationsförändringar som lämnades 
av generallöjtnant Göran Gunnarsson, högkvar-
teret och departementsrådet Dan Olsson vid 
försvarsdepartementet. Skoglund och Beckmann 
ansåg att förslaget inte tog hänsyn till operativa 
krav och till behovet av att samträna stridsgrup-
per. Enligt Beckmann visade politikerna stor 
förståelse för deras resonemang men vågade inte 

öppna ”Pandoras ask” och gå emot överbefäl-
havaren. 

Försvarsbeslutet år 2004 kom inte att upp-
fylla Skoglunds vision om dels en stabil grund 
för anpassning, dels behov av att kunna möta 
snabba oförutsedda utvecklingar. Så resultatet 
av ansträngningarna blev väl detsamma som 
han redan 1999 summerat: ”Om lobbyverksam-
heten med sitt mothåll, driven gemensamt med 
allför få andra behjärtade personligheter, har 
burit någon frukt, är diskutabelt. Vi har i alla 
fall känslan att ha försökt kämpa för vad vi tror 
på, nödvändigheten av ett betryggande försvar.”

Som erkänsla för denna okuvliga stridsvilja 
!ck han emellertid ytterligare en utmärkelse 
2004: Kungl. Krigsvetenskapsakademiens stora 
guldmedalj ”för framstående insatser för svenskt 
försvar. Under många år har han varit en mycket 
drivande och outtröttlig debattör i försvarsfrågan”.

Skoglunds idévärld och hjärtefrågor – 

säkerhetspolitisk strategisk och operativ syn 
Sovjetunionen/Ryssland var under hela det kalla 
kriget den presumtive angriparen. Skoglund 
betonade alltid den geostrategiska orsaken till 
detta, en tanke som han fullföljde efter det kalla 
kriget. Han undvek alarmistiska påståenden och 
nöjde sig med att säga att Rysslands strategiska 
intressen skulle drabba oss om krig utbröt. Men 
han såg också i nordområdenas ökade strategiska 
betydelse risker för att vi skulle kunna drabbas 
tidigt i en kon"ikt.

Han accepterade alliansfriheten men tvekade 
inte att peka på betydelsen av hjälp utifrån. Där- 
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av kom behovet av en tidvinnande strategi, vilket 
i sin tur uteslöt utrerade periferiförsvarslösningar. 
Men tidvinnande var i hans föreställning inte 
bara segt försvar på marken; det var samspelet 
mellan olika stridskrafter som skulle ge e!ekt. 

Erfarenheterna från den 9 april 1940 visade 
på överraskningens betydelse, inte minst vad 
gällde "endens operationsriktning. Han beto-
nade alltid risken för ett "entligt djupanfall, inte 
minst mot sydvästra Sverige med importhamnar 
och #ygbaser, ”Hangarfartyget Götaland” som 
det benämndes av stabso$ceren i milostab Väst, 
Per Blomqvist. Men en "endes avsikter kunde 
inte bedömas säkert, och hela riket måste därför 
försvaras. 

Inför 1972 års försvarsbeslut hade debatten 
hårdnat om de operativa principer som skulle 
gälla i en krympande anslagsram, avvärjning 
utanför och vid kust eller på djupet. Sedan för-
svarsbeslutet hade blivit vad man befarat var 
det dags att ta ställning. Skoglund anslöt sig 
till sistnämnda. Man måste rätta munnen efter 
matsäcken, en satsning på ett tidigt avgörande 
kunde riskera sammanbrott. Man "ck heller inte 
ha en alltför pessimistisk syn på svenska folkets 
förmåga att uthärda krig på eget territorium.

Efter det kalla krigets slut accepterade Skog-
lund nådatidsresonemanget och minskad krigs-
organisation men betonade vikten av att hålla 
den personella kvaliteten som grund för upp-
rustning. Han pekade envist på de geogra"ska 
realiteterna beträ!ande Ryssland och på histo-
riens lärdomar.

Operativt samspel och försvarsgrens-
motsättningar
Skoglund var en oförtröttlig förkämpe för armén, 
dess omistliga roll i existensförsvaret och fram-
för allt dess personella kvalitet. Samtidigt hade 
han stor förståelse för de andra försvarsgrenarnas 
betydelse, förvärvad genom erfarenheterna från 
tjänstgöringen vid Västkustens marindistrikt, 

växeltjänstgöringar, kommenderingar till utländ-
ska kurser och inte minst genom sitt historiska 
intresse. Men han var benhårt övertygad om 
vikten av att de olika vapensystemen måste inte-
greras operativt, för att möjliggöra och förstärka 
varandras e!ekt. Till den synen bidrog säker ligen 
farhågor att någon försvarsgren annars skulle 
kapa åt sig alltför stor del av försvarsanslaget på de 
andras, nota bene arméns, bekostnad. Ett tydligt 
exempel på detta såg han när den karismatiske 
#ygvapenchefen Bengt Nordenskiöld som ovan 
nämnts i slutet av 1940-talet lanserade idén om 
#ygvapnet som den första försvarslinjen, och "ck 
statsminister Tage Erlander att göra den till sin. 

Försvarsutvecklingen under det kalla kriget 
och därefter handlade till icke ringa del om för-
svarsgrensrivalitet. Trots sitt hävdande av den 
operativt integrerade krigsmakten uppfattades 
Skoglund ofta av ”de blå” försvarsgrenarna som 
en aktiv och farlig motståndare. Meningsskilj-
aktigheterna rörde två olika områden: organi-
sations-/materielutveckling och operativa led-
ningsprinciper. 

Marinen
Skoglund seglade som ung och genomgick seg-
larskolan i Karlskrona. Han hade för avsikt att 
bli sjöo$cer, men förhindrades av ett synfel. 
I Västkustens marindistrikt "ck sjöintresset ett 
utlopp. Han "ck också enligt sina minnesanteck-
ningar ”mycket lärdomar om såväl interna för-
hållanden inom marinen och samverkan inom 
krigsmakten på högsta nivå”. Det förstnämnda 
handlade bland annat om bristande samverkan 
mellan marinens två vapengrenar, #ottan och 
kustartilleriet. Nästa tillfälle att stifta bekant-
skap med sjökrigskonst "ck Skoglund på Krigs-
högskolan 1944, där detta var ett ämne. Han 
säger att undervisningen inte gjorde något större 
intryck och nämner särskilt lärarnas framhål-
lande av kryssarstridsgruppernas lämplighet, 
att ubåtarna inte var inordnade i taktiken och 

av kom behovet av en tidvinnande strategi, vilket
i sin tur uteslöt utrerade periferiförsvarslösningar.
Men tidvinnande var i hans föreställning inte
bara segt försvar på marken; det var samspelet
mellan olika stridskrafter som skulle ge effekt.

Erfarenheterna från den 9 april 1940 visade
på överraskningens betydelse, inte minst vad
gällde fiendens operationsriktning. Han beto-
nade alltid risken för ett fientligt djupanfall, inte
minst mot sydvästra Sverige med importhamnar
och flygbaser, "Hangarfartyget Götaland" som
det benämndes av stabsofficeren i milostab Väst,
Per Blomqvist. Men en fiendes avsikter kunde
inte bedömas säkert, och hela riket måste därför
försvaras.

Inför 1972 års försvarsbeslut hade debatten
hårdnat om de operativa principer som skulle
gälla i  en krympande anslagsram, avvärjning
utanför och vid kust eller på djupet. Sedan för-
svarsbeslutet hade blivit vad man befarat var
det dags att ta ställning. Skoglund anslöt sig
till sistnämnda. Man måste rätta munnen efter
matsäcken, en satsning på ett tidigt avgörande
kunde riskera sammanbrott. Man fick heller inte
ha en alltför pessimistisk syn på svenska folkets
förmåga att uthärda krig på eget territorium.

Efter det kalla krigets slut accepterade Skog-
lund nådatidsresonemanget och minskad krigs-
organisation men betonade vikten av att hålla
den personella kvaliteten som grund för upp-
rustning. Han pekade envist på de geografiska
realiteterna beträffande Ryssland och på histo-
riens lärdomar.

Operativt samspel och försvarsgrens-
motsättningar
Skoglund var en oförtröttlig förkämpe för armen,
dess omistliga roll i existensförsvaret och fram-
för allt dess personella kvalitet. Samtidigt hade
han stor förståelse för de andra försvarsgrenarnas
betydelse, förvärvad genom erfarenheterna från
tjänstgöringen vid Västkustens marindistrikt,

172 I Armån

växeltjänstgöringar, kommenderingar till utländ-
ska kurser och inte minst genom sitt historiska
intresse. Men han var benhårt övertygad om
vikten av att de olika vapensystemen måste inte-
greras operativt, för att möjliggöra och förstärka
varandras effekt. Till den synen bidrog säkerligen
farhågor att någon försvarsgren annars skulle
kapa åt sig alltför stor del av försvarsanslaget på de
andras, nota bene armens, bekostnad. Ett tydligt
exempel på detta såg han när den karismatiske
flygvapenchefen Bengt Nordenskiöld som ovan
nämnts i slutet av 1940-talet lanserade iden om
flygvapnet som den första försvarslinjen, och fick
statsminister Tage Erlander att göra den till sin.

Försvarsutvecklingen under det kalla kriget
och därefter handlade till icke ringa del om för-
svarsgrensrivalitet. Trots sitt hävdande av den
operativt integrerade krigsmakten uppfattades
Skoglund ofta av "de blå" försvarsgrenarna som
en aktiv och farlig motståndare. Meningsskilj-
aktigheterna rörde två olika områden: organi-
sations-/materielutveckling och operativa led-
ningsprinciper.

Marinen
Skoglund seglade som ung och genomgick seg-
larskolan i Karlskrona. Han hade för avsikt att
bli sjöofficer, men förhindrades av ett synfel.
I Västkustens marindistrikt fick sjöintresset ett
utlopp. Han fick också enligt sina minnesanteck-
ningar "mycket lärdomar om såväl interna för-
hållanden inom marinen och samverkan inom
krigsmakten på högsta nivå". Det förstnämnda
handlade bland annat om bristande samverkan
mellan marinens två vapengrenar, flottan och
kustartilleriet. Nästa tillfälle att stifta bekant-
skap med sjökrigskonst fick Skoglund på Krigs-
högskolan 1944, där detta var ett ämne. Han
säger att undervisningen inte gjorde något större
intryck och nämner särskilt lärarnas framhål-
lande av kryssarstridsgruppernas lämplighet,
att ubåtarna inte var inordnade i taktiken och
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att kustartilleriet inte ägnades någon större 
uppmärksamhet. Att han re!ekterade över det 
sistnämnda berodde på att hans hemarbete 
handlade om stridsgrupps försvar av kust med 
skärgård. Sjökrigskonsten präglades av den ame-
rikanske sjökrigshistorikern amiral Alfred "ayer 
Mahans teorier, och sjömakt var enligt lärarna 
kontroll av sjövägarna. Att detta inte var samma 
sak i Östersjön som på oceanerna var något som 
Skoglund enligt sin egen utsago först senare kom 
på, fullt ut. 

Ovan nämndes nedbantningen av marinens 
anslag 1958, för vilket skulden rätt naturligt 
lades på armén; ÖB var ju armégeneral. Några 
arméo#cerare hade 1950 publicerat boken Mot-
stånd mot stormakt. Författare var utåt Gösta 
Sahlén och Carl-Gustaf Linnell, lärare vid Krigs-
högskolan, men huvudförfattare var o#cerare i 
arméstaben, bland andra Curt Göransson och 
Claës Skoglund. I boken föreslogs övergången 
till en lätt !otta med modi$erade stadsjagare 
som kärna och ett stort antal små kustjagare. Det 
viktigaste argumentet var att stora fartyg var för 
sårbara för $endens !yg. Marinen ansåg hotet 
överdrivet men bejakade en övergång till !era 
och mindre fartyg.

Marinens problem härvidlag var det tunga 
arvet av stora fartyg. Visserligen avbeställdes de 
planerade landskapsjagarna Lappland och Värm-
land på stapelbädden, men kryssarna och övriga 
jagare bibehölls tills de utrangerades. Skoglund 
ansåg att !ottan därmed föll på eget grepp. Sär-
skilt kritisk var han mot byggandet av de mindre 
kvali$cerade Östergötlandsjagarna.

I sina minnesanteckningar hävdar Skoglund 
att han under förarbetet till 1958 års försvars-
beslut försökt förmå armén och marinen att gå 
ihop för att bära av !ygvapnets idé om att vara 
den första försvarslinjen och mot den lansera 
idén om ett gemensamt försvar. Men ”!ottan 
tydde sig till sin egen olycka till den andra blå 
försvarsgrenen”.

Flottan hade i själva verket få vänner till stöd 
för stora fartyg. Flygvapnet höll med slutleveran-
sen av A 32 Lansen på att överta en stor del av 
uppgifterna att bekämpa invasionsföretag över 
havet. Många försvarspolitiker delade skepsisen 
mot fartygs chanser att överleva ute till havs. 
Och facit av Marinplan 60 blev snarare mindre 
men färre fartyg.

Även om !ygvapnet sålunda $ck ökade anslag, 
försvann idén om den första försvarslinjen och 
den extrema satsningen på jakt!yg. Med Nor-
denskiölds efterträdare Axel Ljungdahl kom 
invasionsförsvaret att vara huvuduppgiften även 
för !ygvapnet. 

En annan meningsskiljaktighet mellan mari-
nen, nota bene !ottan, och framför allt armén 
gällde ledningssystemet. Ovan nämndes mari-
nens strävan att behålla det operativa lednings-
ansvaret. Motivet var dels att sjöstridsverksam-
heten – eller sjöoperationerna – kunde utspela 
sig över större områden än dem som begränsa-
des av milogränserna utdragna till sjöss, dels att 
ledningen därav krävde större fackkunskaper än 
dem som kunde $nnas representerade i milo-
staberna. 

1958 skrev Claës Skoglund en artikel i Tid-
skrift i Sjöväsendet, med rubriken ”Gemensam 
grundsyn”, där han hävdade att man borde 
sluta tala om försvarsgrenar i operativa sam-
manhang och i stället börja tala om funktioner. 
Som nämnts kom ledningen på regional nivå 
att följa Skoglunds förslag. Han framför dock 
i minnesanteckningarna kritik mot att gräns-
dragningen mellan taktisk och operativ ledning 
av sjöstridskrafter blev för otydlig, så att milo-
staben även kom att utöva taktisk ledning. Han 
anser också att det var olyckligt att döpa om 
marinkommandona till örlogsbaser, vilket kan 
ha bidragit till missförhållandet. Han har också 
hävdat att miloreformen inte blev någon fram-
gång i vad avsåg operativ ledning på grund av att 
den ”operativa utbildningen försummats under 

att kustartilleriet inte ägnades någon större
uppmärksamhet. Att han reflekterade över det
sistnämnda berodde på att hans hemarbete
handlade om stridsgrupps försvar av kust med
skärgård. Sjökrigskonsten präglades av den ame-
rikanske sjökrigshistorikern amiral Alfred Thayer
Mahans teorier, och sjömakt var enligt lärarna
kontroll av sjövägarna. Att detta inte var samma
sak i Östersjön som på oceanerna var något som
Skoglund enligt sin egen utsago först senare kom
på, fullt ut.

Ovan nämndes nedbantningen av marinens
anslag 1958, för vilket skulden rätt naturligt
lades på armen; ÖB var ju armsgeneral. Några
armsofficerare hade 1950 publicerat boken Mot-
stånd mot stormakt. Författare var utåt Gösta
Sahlen och Carl-Gustaf Linnell, lärare vid Krigs-
högskolan, men huvudförfattare var officerare i
armsstaben, bland andra Curt Göransson och
Claä Skoglund. I boken föreslogs övergången
till en lätt flotta med modifierade stadsjagare
som kärna och ett stort antal små kustjagare. Det
viktigaste argumentet var att stora fartyg var för
sårbara för fiendens flyg. Marinen ansåg hotet
överdrivet men bejakade en övergång till flera
och mindre fartyg.

Marinens problem härvidlag var det tunga
arvet av stora fartyg. Visserligen avbeställdes de
planerade landskapsjagarna Lappland och Värm-
land på stapelbädden, men kryssarna och övriga
jagare bibehölls tills de utrangerades. Skoglund
ansåg att flottan därmed föll på eget grepp. Sär-
skilt kritisk var han mot byggandet av de mindre
kvalificerade Östergötlandsjagarna.

I sina minnesanteckningar hävdar Skoglund
att han under förarbetet till 1958 års försvars-
beslut försökt förmå armen och marinen att gå
ihop för att bära av flygvapnets ide om att vara
den första försvarslinjen och mot den lansera
iden om ett gemensamt försvar. Men "flottan
tydde sig till sin egen olycka till den andra blå
försvarsgrenen".

Flottan hade i själva verket få vänner till stöd
för stora fartyg. Flygvapnet höll med slutleveran-
sen av A32 Lansen på att överta en stor del av
uppgifterna att bekämpa invasionsföretag över
havet. Många försvarspolitiker delade skepsisen
mot fartygs chanser att överleva ute till havs.
Och facit av Marinplan 60 blev snarare mindre
men färre fartyg.

Även om flygvapnet sålunda fick ökade anslag,
försvann iden om den första försvarslinjen och
den extrema satsningen på jaktflyg. Med Nor-
denskiölds efterträdare Axel Ljungdahl kom
invasionsförsvaret att vara huvuduppgiften även
för flygvapnet.

En annan meningsskiljaktighet mellan mari-
nen, nota bene flottan, och framför allt armen
gällde ledningssystemet. Ovan nämndes mari-
nens strävan att behålla det operativa lednings-
ansvaret. Motivet var dels att sjöstridsverksam-
heten — eller sjöoperationerna — kunde utspela
sig över större områden än dem som begränsa-
des av milogränserna utdragna till sjöss, dels att
ledningen därav krävde större fackkunskaper än
dem som kunde finnas representerade i milo-
staberna.

1958 skrev Claä Skoglund en artikel i Tid-
skrift i Sjöväsendet, med rubriken "Gemensam
grundsyn", där han hävdade att man borde
sluta tala om försvarsgrenar i  operativa sam-
manhang och i stället börja tala om funktioner.
Som nämnts kom ledningen på regional nivå
att följa Skoglunds förslag. Han framför dock
i minnesanteckningarna kritik mot att gräns-
dragningen mellan taktisk och operativ ledning
av sjöstridskrafter blev för otydlig, så att milo-
staben även kom att utöva taktisk ledning. Han
anser också att det var olyckligt att döpa om
marinkommandona till örlogsbaser, vilket kan
ha bidragit till missförhållandet. Han har också
hävdat att miloreformen inte blev någon fram-
gång i vad avsåg operativ ledning på grund av att
den "operativa utbildningen försummats under
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lång tid, försvarsgrensmotståndet var segt, och 
försvarsstabschefen … hann inte med sin inspek-
törsuppgift av den operativa utbildningen och 
tillämpningen”.

Den otydliga gränsdragningen torde vara den 
viktigaste orsaken till att idén om en särskild 
marin operationsledning åter dök upp på 1980-
talet. År 1984 höll konteramiral Claes Tornberg 
som ordförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet 
anförandet ”Sjömakt eller vanmakt” med två 
huvudpunkter:

1. Sjömakt är kontroll av havet som trans- 
port väg.

2. Den operativa ledningen saknar djupare 
förståelse för sjökrigföringens grunder. 
Chefen för marinen bör ta större ansvar 
för de sjöoperativa möjligheterna.

I Tidskrift i Sjöväsendet skrev Skoglund 1985 ett 
genmäle, även nu med titeln ”Gemensam grund-
syn”. Han höll med om att !ottan förvisso med 
införandet av sjörobot 15 fått väsentligt större 
möjligheter till framstötstaktik till sjöss men att 
detta ingalunda talade för att överge den inte-
g rerade synen på operationernas förande: ”När 
unga kämpar tror sig tillbaka till den gamla tiden 
och börjar tala om sjömakt och herravälde till 
sjöss, låt vara i begränsade former, gentemot 
supermakter "nns det anledning att varna – för 
!ottans egen skull och för !ottans egen framtid.” 
Gemensam verkan av olika vapensystem var vik-
tigt och dessutom hade läget i luften avgörande 
betydelse för operationsmöjligheterna till sjöss.

På detta svarade Claes Tornberg att ett an -
grepp krävde totalt sjö- och luftherravälde, varpå 
Skoglund genmälde genom att peka på den 9 
april 1940 och på att risken för överraskande 
angrepp ökat under 1980-talet. 

Denna debatt fortsatte med !era deltagare 
under !era år. Den kom också alltmer att handla 

om fördelningen av försvarsanslaget. I en artikel 
i Tidskrift i Sjöväsendet 4/92, ”Ny försvarsmiljö 
kontra påsplanering”, hävdade Claes Tornberg 
ånyo att utan luft- och sjöherravälde skulle 
angriparen inte kunna genomföra en invasion 
och att vi behövde färre markstridskrafter. Och 
nu skrev Skoglund för tredje gången under 
rubriken ”Gemensam grundsyn”, denna gång i 
Kungl. Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och 
Tidskrift.

Flygvapnet
Flygvapnet hade uppstått genom en samman-
slagning av arméns och marinens !ygväsenden. 
Den av arméo#cerare, bland annat den blivande 
överbefälhavaren Helge Jung, år 1930 publice-
rade boken Antingen – eller syftade till krigsmak-
tens renässans med tonvikt på !ygvapnet. Men 
efter det andra världskriget hade som nämnts 
!ygvapnet börjat expandera och armén upplevde 
det som ett hot, både anslagsmässigt och med 
avseende på den operativa samverkan i invasions-
försvaret. 

När !ygstridskrafterna väl var integrerade i 
det nya milosystemet, kvarstod det förstnämnda 
hotet, alltmer kostsamma, täta !ygplansanska$-
ningar, frambringade av industripolitik. I den 
här senare relaterade kontrafaktiska historieskriv-
ningen tar Skoglund upp detta problem, men 
enligt Carl Björeman tog han aldrig strid mot 
!ygindustrin, det vill säga Wallenbergsfären, 
kanske i insikt om att det vore ett förlorat slag. 
Däremot var han fortsatt på vakt mot idéer om 
ett utrerat periferiförsvar med sjö- och !ygstrids-
krafter som några skribenter framförde i Svensk 
pro!l i serien Försvar i nutid 1976.

Arméns kvalitet
Det genomgående draget i Skoglunds syn på 
arméförbanden var att han betonade den perso-
nella kvaliteten, välutbildade, disciplinerade men 
initiativrika soldater, chefer som vågar ta ansvar 

lång tid, försvarsgrensmotståndet var segt, och
försvarsstabschefen ... hann inte med sin inspek-
törsuppgift av den operativa utbildningen och
tillämpningen".

Den otydliga gränsdragningen torde vara den
viktigaste orsaken till att iden om en särskild
marin operationsledning åter dök upp på 1980-
talet. År 1984 höll konteramiral Claes Tornberg
som ordförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet
anförandet "Sjömakt eller vanmakt" med två
huvudpunkter:

1. Sjömakt är kontroll av havet som trans-
portväg.

2. Den operativa ledningen saknar djupare
förståelse för sjökrigföringens grunder.
Chefen för marinen bör ta större ansvar
for de sjöoperativa möjligheterna.

I Tidskrift i Sjöväsendet skrev Skoglund 1985 ett
genmäle, även nu med titeln "Gemensam grund-
syn". Han höll med om att flottan förvisso med
införandet av sjörobot 15 fått väsentligt större
möjligheter till framstötstaktik till sjöss men att
detta ingalunda talade for att överge den inte-
grerade synen på operationernas förande: "När
unga kämpar tror sig tillbaka till den gamla tiden
och börjar tala om sjömakt och herravälde till
sjöss, låt vara i begränsade former, gentemot
supermakter finns det anledning att varna — för
flottans egen skull och för flottans egen framtid."
Gemensam verkan av olika vapensystem var vik-
tigt och dessutom hade läget i luften avgörande
betydelse for operationsmöjligheterna till sjöss.

På detta svarade Claes Tornberg att ett an-
grepp krävde totalt sjö- och luftherravälde, varpå
Skoglund genmälde genom att peka på den 9
april 1940 och på att risken for överraskande
angrepp ökat under 1980-talet.

Denna debatt fortsatte med flera deltagare
under flera år. Den kom också alltmer att handla
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om fördelningen av försvarsanslaget. I en artikel
i Tidskrift i Sjöväsendet 4/92, "Ny försvarsmiljö
kontra påsplanering", hävdade Claes Tornberg
ånyo att utan luft- och sjöherravälde skulle
angriparen inte kunna genomföra en invasion
och att vi behövde färre markstridskrafter. Och
nu skrev Skoglund för tredje gången under
rubriken "Gemensam grundsyn", denna gång i
Kungl. Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och
Tidskrift-.

Flygvapnet
Flygvapnet hade uppstått genom en samman-
slagning av armens och marinens flygväsenden.
Den av armeofficerare, bland annat den blivande
överbefälhavaren Helge Jung, år 1930 publice-
rade boken Antingen — eller syftade till krigsmak-
tens renässans med tonvikt på flygvapnet. Men
efter det andra världskriget hade som nämnts
flygvapnet börjat expandera och armen upplevde
det som ett hot, både anslagsmässigt och med
avseende på den operativa samverkan i invasions-
försvaret.

När flygstridskrafterna väl var integrerade i
det nya milosystemet, kvarstod det förstnämnda
hotet, alltmer kostsamma, täta flygplansanskaff-
ningar, frambringade av industripolitik. I  den
här senare relaterade kontrafaktiska historieskriv-
ningen tar Skoglund upp detta problem, men
enligt Carl Björeman tog han aldrig strid mot
flygindustrin, det vill säga Wallenbergsfären,
kanske i insikt om att det vore ett förlorat slag.
Däremot var han fortsatt på vakt mot ideer om
ett utrerat periferiförsvar med sjö- och flygstrids-
krafter som några skribenter framförde i Svensk
profil i serien Försvar i nutid 1976.

Armens kvalitet
Det genomgående draget i Skoglunds syn på
armsförbanden var att han betonade den perso-
nella kvaliteten, välutbildade, disciplinerade men
initiativrika soldater, chefer som vågar ta ansvar
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och har förmåga att driva igenom sin vilja. Den 
materiella kvaliteten är visserligen viktig men får 
inte gå ut över möjligheten att hålla en tillräcklig 
numerär. Han varnar för övertro på teknik och 
för att låta sig nedslås av att inte ha den abso-
luta topputrustningen. Hans re!ektion beträf-
fande subalternernas gålust på 1930-talet är en 
talande illustration. Just det långa perspektivet 
på arméns utveckling låg bland annat till grund 
för att han envist hävdade att cykeltolkningen 
egentligen var en stor förbättring, jämfört med 
fotmarscherande och hästanspända förband – en 
femfaldigad operativ rörlighet till ett mycket lågt 
pris. Reformer på det beståendes grund var hans 
syn.

Vikten av en stor organisation var inte en 
fråga om att i sig bevara fredsorganisation, utan 
motiverades av det geogra"ska imperativet: stats-
makterna hade bestämt att hela riket skulle för-
svaras, och det lät sig inte göras med ett fåtal 
fältförband, de kunde inte till rimliga kostnader 
få sådan strategisk rörlighet att de kunde möta 
ett angrepp varhelst det kom. 

Som framgått var brigaderna Skoglunds ögon-
sten. Samövning av dem var nödvändig, och bri-
gadchefens möjlighet att påverka krigsplanlägg-
ning, personalplacering och utbildning måste 
prioriteras. Han hävdade också att det hade varit 
olyckligt att gå ifrån den fasta divisions-/fördel-
ningsindelningen. 

Som ordförande i avdelning I i Kungl. Krigs-
vetenskapsakademien drev han outtröttligt frågan 
om den personella kvaliteten, utbildning och 
truppföring. Artikelserien och Skoglundspriset 
har nämnts ovan. Ett annat uttryck var de årliga 
diskussionerna i akademiens granskningsutskott 
om utdelning av belöningar ur Albergerska 
fonden. De !esta belöningsförslagen från olika 
myndigheter och institutioner handlade om 
tekniska ting, och Skoglund efterlyste ständigt 
förslag på områdena utbildning och truppföring 
– och försvarsinformation.

Hans engagemang för arméförbanden kan 
belysas av vad han en gång sade till mig, förfat-
taren, om överbefälhavaren Lennart Ljung (som 
han i och för sig högaktade): ”Han kommer ju 
från signaltrupperna. Han känner inte arméns 
själ.” Det behövdes en infanterist eller pansar-
o#cer för det. 

Det kontrafaktiska uppslaget
Claës Skoglunds sista skriftliga alster är värt att 
beskriva utförligt; det ger en utomordentlig bild 
av hans idévärld och intressen samt vilka upp-
levelser som färgat dessa. Han påbörjade det år 
2005 och arbetade med det intill sin död. Det 
var då färdigt så när som på en kort samman-
fattning som författaren till denna artikel åtog 
sig att göra som ansvarig för redigering. Den var 
inte svår att skriva; Skoglunds framställning var 
kristallklar och tankeredan imponerande. 

Tillkomsthistorien är fascinerande. År 2003, 
i begynnelsen av forskningsprojektet Försvaret 
och det kalla kriget, FoKK, hölls ett vittnesse-
minarium om arméns avvägningsproblem (kva-
litet – kvantitet): ”Fel sort och för mycket?” 
med deltagande av personer som beklätt höga 
befattningar under det kalla kriget. En av dem 
var Skoglund, som bland annat beskrev hur ÖB 
Synnergren 1967 hade rådgjort med honom för 
att få stöd för beslutet att bibehålla antalet bri-
gader även om det skulle gå ut över kvaliteten 
på ett stort antal, allt i förhoppningen att kunna 
växla upp dem om och när världsläget skulle för-
sämras (den så kallade övervintringsstrategin). 

I diskussionen framförde forskningsledaren 
vid Försvarets forskningsinstitut Robert Dalsjö 
stark kritik mot denna strategi. Med sina väl-
utbildade o#cerare borde militärledningen ha 
förstått att vid angrepp av en övermäktig mot-
ståndare lönar det sig inte att försöka hålla stånd 
i innehavda ställningar utan man måste söka en 
reträttstrategi och en mer hållbar position längre 
tillbaka. Med andra ord borde militärledningen 
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tillbaka. Med andra ord borde militärledningen

Clas Skoglund 1175



176 | Armén

ha insett att socialdemokratin, nu mer och mer 
dominerad av en ny generation utan beredskaps-
årens minnen och med löften om sociala refor-
mer som skulle infrias i en pressad samhällseko-
nomi, obevekligt skulle framtvinga reducerade 
försvarsanslag. Varför försökte man inte hitta 
en mer välavvägd organisation med en mindre 
kärna av livskraftiga förband?

Claës Skoglund tog den frågan till sig och 
började fundera på hur detta skulle ha gått till. 
År 2005 !ck han höra om ÖB Torsten Rapps 
minnesanteckning, som beskrivits ovan. Han 
!ck då en idé att göra en kontrafaktisk skild-
ring av hur han som försvarsstabschef skulle ha 
kunnat agera för att åstadkomma ett försvars-
beslut som, i motsats till det som blev fallet 
1968, skulle borga för en långsiktig utveckling 
av en försvarsmakt i balans och som dessutom  
var mer anpassad till den strategiska utveckling 
som skedde.

I boken Det bästa försvarsbeslut som aldrig kom 
till stånd. Ett kontrafaktiskt uppslag, som utkom 
postumt och som jag hade förmånen att redi-
gera, beskriver Skoglund inledningsvis hur han 
blev o"cer och sin karriär fram till den 1 juli 
1967 där det kontrafaktiska scenariot tar vid 
med Skoglunds tillträde som försvarsstabschef. 
ÖB Torsten Rapp förmås avgå tre år i förtid med 
motivet att den nye överbefälhavaren bör få ta 
ansvar för arbetet med ett försvarsbeslut som 
han kommer att få genomföra. Rapp utnyttjas 
för lobbyverksamhet utomlands för att sälja in 
JA 37 Viggen. Ny ÖB blir Carl Eric Almgren, 
och Stig Synnergren utnämns till chef för armén. 

(Enligt Skoglund utnyttjades deras intressen och 
färdigheter bättre så.)

Skoglund skildrar därefter detaljrikt och liv-
fullt dels analys- och planeringsverksamheten i 
militärledningen, dels sin aktivitet gentemot den 
politiska ledningen. Han beordrar försvarsstaben 
att påbörja ett strategiskt bedömande, där man 
beaktar den ökade uppmärksamhet som makt-
blocken ägnar Nordatlanten, Norska havet och 
Nordkalotten och tar hänsyn till Sovjetunionens 
ökade möjligheter till överraskande angrepp. 
Han får försvarsgrenscheferna att acceptera att 
de i försvarsbeslutsprocessen inte i första hand 
skall slåss för sin försvarsgren utan i egenskap 
av ställföreträdande överbefälhavare slå vakt om 
en balanserad helhetslösning – och att förstå att 
denna måste innebära minskade anslag.

Den nye försvarsstabschefen går därefter till 
verket att för de ledande regeringsmedlemmarna 
förklara hur man från militärt håll bedömer 
grunderna för det kommande försvarsbeslutet 
och sälja in sin syn på vad som bör göras. Med 
roande detaljer beskrivs möten med Tage Erlan-
der, Torsten Nilsson, Sven Andersson, Gunnar 
Sträng och Olof Palme. Alla föredragningar 
inleds med lovord över 1958 års försvarsbeslut, 
som fattades i partipolitisk enighet och gav en 
stabil grund för planeringen. Han betonar vikten 
av enighet för att skapa respekt utåt. Han går 
därefter över till en internationell utblick med 
tonvikten på Nordområdets ökade strategiska 
betydelse med risker för en kapplöpningssitua-
tion där Sverige tidigt kan dras in. Han vidgår att 
den dittillsvarande hotbilden, en kopia av Nor-

Severomorsk var den sovjetiska Norra marinens 
huvudbas i Murmanskområdet på Kolahalvön. Under 
1960-talet byggde Sovjet ut sina sjöstridskrafter, 
vilket bedömdes ha till syfte dels att skydda de ubåts-
burna strategiska kärnvapnen, dels göra det möjligt 
att skära av västmakternas Atlantförbindelser. Den 

svenska militära bedömningen var att Norden inte 
längre var ett flankområde, snarare en front i ett 
eventuellt krig. Skoglund såg risken som stor för en 
sovjetisk marin omfattning av Skandinavien, med 
ökat hot mot den svenska västkusten. 
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mandieinvasionen, är föråldrad och att det i stäl-
let behövs en beredskap att möta överraskande 
angrepp, fortfarande dock med uthållighet för att 
kunna hålla stånd tills utländsk hjälp kommer.

Han förklarar att han inser behovet av att 
minska försvarsutgifterna och förklarar att ett 
strategisk bedömande sannolikt kommer att 
kunna visa på områden där man kan spara, 
bland annat en radikal nedskärning av fredsorga-
nisationen och långsammare omsättning av !yg-
vapnets !ygplansbestånd.

Därefter beskrivs i konkreta detaljer försvars-
stabens arbete med det nya strategiska bedöman-
det och ÖB:s förslag till försvarsbeslutet. Detta 
går i huvudsak igenom och därmed inleds en 
period av sjudande reformer resulterande i ett 
försvar i balans och med kraftigt ökad förmåga 
till beredskapshöjningar – demonstrerad bland 
annat i samband med spänningsökningen efter 
Sovjetunionens ockupation av Afghanistan 1979. 

Där bryts den kontrafaktiska skildringen och 
Skoglund övergår till att beskriva hur det blev 

i verkligheten: bristande politisk tilltro till för-
svarsmaktens bud, försvarsgrensstrider, bråd-
störtade organisationsförändringar och ned-
dragningar utan strategisk analys, ”reformer” 
av befälsstruktur och värnpliktsförmåner som 
all varligt försämrade utbildningen. Ett försvar 
allt mer i obalans! Och förändringar utan strate-
gisk grund fortsatte i accelererade fart sedan kalla 
kriget tagit slut. 

Det blev aldrig tillfälle att ställa följande 
frågor till Claës Skoglund:

1. Tror du så här i efterhand att det skulle 
ha varit möjligt med en ”återtågs-
strategi”? Hade du kunnat besegra !yg-
industrin?

 
2. Utifrån erfarenheterna av försvarspoli-

tiken, hade inte en reträtt och ett frivil-
ligt sänkande av medelskraven bara lett 
till att politikerna kasserat in vinsten 
utan att ge något i gengäld? Som när 
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arméchefen Carl Eric Almgren inför 
1972 års försvarsbeslut föreslog minsk-
ning av utbildningstiden för huvud-
delen av de värnpliktiga till sju och en 
halv månad för att få medel till materi-
ell förnyelse – som han aldrig !ck.

 
3. Hade du i verkligheten vid tiden för 

försvarsbeslutet några tvivel på över-
vintringsstrategin eller är det bara efter-
klokhet (och när började de i så fall gro)? 

Skoglund har själv medgivit att han tillfrågades 
av Synnergren om övervintringen och att de var 
eniga. Men hur hade det utspelats om frågan 
avgjorts av Almgren som ÖB och Claës Skog-
lund som försvarsstabschef?

Svar på detta får vi inte. Men vi får en god 
bild av Skoglunds förmåga att lyssna på argu-
ment och kritiskt granska även sitt eget agerande 
i det förgångna. Han viker inte från sina hjärte-
frågor men anpassar dem till dagens realiteter.

Mannen och hans livsverk
De ovan nämnda re"ektionerna kring den kon-
trafaktiska skildringen avspeglar viktiga drag i 
Skoglunds person. Det intryck han gav de "esta 
som kom i kontakt med honom var en man 
med starka uppfattningar, som han framförde 
med stor kraft och envishet. Han missade inget 
tillfälle att framföra dem. Hans sätt uppfattades 
ofta som burdust och kunde hos en del vålla 
harm eller förstämning. Vid ett tillfälle utsat-
tes en nybliven ledamot av Krigsvetenskapsa-
kademien för en sådan argumentation att han 
övervägde att begära sitt utträde. Det avvärjdes 
genom kamraters ingripande och Claës bad om 
ursäkt.

Den som tog mod till sig och argumenterade 
mot Skoglund kunde få uppleva att denne hade 
förmåga att ta argument och nyansera sina upp-
fattningar. Detta var grunden till att han under 

så många år kunde vara verksam i försvarsdebat-
ten: han accepterade verkligheten som den var 
och försökte tillämpa sina grundläggande värde-
ringar på den. Han förföll inte till nostalgiska 
betraktelser över den stora armén under det kalla 
kriget. Däremot hävdade han med emfas att de 
principer fortfarande gällde som han hade för-
sökt genomdriva: samträning av högre förband, 
chefens ansvar för förbandets krigsduglighet, den 
personella kvalitetens överordnade roll. Men han 
var övertygad om att det kunde komma tider när 
Sverige – till följd av den geostrategiska logiken 
– skulle behöva rusta upp numerärt. En kader 
av välutbildade o#cerare var då en nödvändig 
förutsättning.

Skoglund var tämligen kortväxt men hade 
en utstrålning som gjorde att han omedelbart 
märktes. Han kunde uppfattas som ”en typisk 
knekt”, och hans sätt att tala, skarpt och tydligt, 
underströk det intrycket, ytterligare förstärkt av 
hans klara ställningstaganden. Men dessa gjordes 
mot en bakgrund av djupa kunskaper, inte minst 
historiska. Björn von Sydow, som i egenskap av 
försvarsminister utsattes för hans lobbyverksam-
het, betecknar honom som en av de mest intel-
lektuella i generalitetet. Den egenskapen, till-
sammans med de breda kunskaper han tillägnat 
sig om försvarspolitiken och totalförsvaret gjorde 
att han var respekterad och kunde få kontakter 
och framföra sina åsikter. Han uppfattades som 
absolut hederlig.

Man kan fråga sig om denna hederlighet kom 
honom att överskatta e$ekten av att argumen-
tera med sakskäl, vilket skulle förklara – om än 
inte enbart – den energi han in i det sista lade 
på informations- och lobbyverksamhet. Men 
genom sina erfarenheter av försvarspolitiken 
under många år måste han ha varit väl med veten 
om rationalitetens begränsningar. Dock blev 
han aldrig cynisk, hade självinsikt och humor 
och därtill ett, enligt Jörn Beckmann, ”ofattbart 
brinnande intresse” för att arbeta vidare. 

armschefen Carl Eric Almgren inför
1972 års försvarsbeslut föreslog minsk-
ning av utbildningstiden för huvud-
delen av de värnpliktiga till sju och en
halv månad för att få medel till materi-
ell förnyelse — som han aldrig fick.

3. Hade du i verkligheten vid tiden för
försvarsbeslutet några tvivel på över-
vintringsstrategin eller är det bara efter-
klokhet (och när började de i så fall gro)?

Skoglund har själv medgivit att han tillfrågades
av Synnergren om övervintringen och att de var
eniga. Men hur hade det utspelats om frågan
avgjorts av Almgren som ÖB och Claa Skog-
lund som försvarsstabschef?

Svar på detta får vi inte. Men vi får en god
bild av Skoglunds förmåga att lyssna på argu-
ment och kritiskt granska även sitt eget agerande
i det förgångna. Han viker inte från sina hjärte-
frågor men anpassar dem till dagens realiteter.

Mannen och hans livsverk
De ovan nämnda reflektionerna kring den kon-
trafaktiska skildringen avspeglar viktiga drag i
Skoglunds person. Det intryck han gav de flesta
som kom i  kontakt med honom var en man
med starka uppfattningar, som han framförde
med stor kraft och envishet. Han missade inget
tillfälle att framföra dem. Hans sätt uppfattades
ofta som burdust och kunde hos en del vålla
harm eller förstämning. Vid ett tillfälle utsat-
tes en nybliven ledamot av Krigsvetenskapsa-
kademien för en sådan argumentation att han
övervägde att begära sitt utträde. Det avvärjdes
genom kamraters ingripande och Claa bad om
ursäkt.

Den som tog mod till sig och argumenterade
mot Skoglund kunde få uppleva att denne hade
förmåga att ta argument och nyansera sina upp-
fattningar. Detta var grunden till att han under
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så många år kunde vara verksam i försvarsdebat-
ten: han accepterade verkligheten som den var
och försökte tillämpa sina grundläggande värde-
ringar på den. Han förföll inte till nostalgiska
betraktelser över den stora armen under det kalla
kriget. Däremot hävdade han med emfas att de
principer fortfarande gällde som han hade för-
sökt genomdriva: samträning av högre förband,
chefens ansvar för förbandets krigsduglighet, den
personella kvalitetens överordnade roll. Men han
var övertygad om att det kunde komma tider när
Sverige — till följd av den geostrategiska logiken
— skulle behöva rusta upp numerärt. En kader
av välutbildade officerare var då en nödvändig
förutsättning.

Skoglund var tämligen kortväxt men hade
en utstrålning som gjorde att han omedelbart
märktes. Han kunde uppfattas som "en typisk
knekt", och hans sätt att tala, skarpt och tydligt,
underströk det intrycket, ytterligare förstärkt av
hans klara ställningstaganden. Men dessa gjordes
mot en bakgrund av djupa kunskaper, inte minst
historiska. Björn von Sydow, som i egenskap av
försvarsminister utsattes for hans lobbyverksam-
het, betecknar honom som en av de mest intel-
lektuella i generalitetet. Den egenskapen, till-
sammans med de breda kunskaper han tillägnat
sig om försvarspolitiken och totalförsvaret gjorde
att han var respekterad och kunde få kontakter
och framföra sina åsikter. Han uppfattades som
absolut hederlig.

Man kan fråga sig om denna hederlighet kom
honom att överskatta effekten av att argumen-
tera med sakskäl, vilket skulle förklara — om än
inte enbart — den energi han in i det sista lade
på informations- och lobbyverksamhet. Men
genom sina erfarenheter av försvarspolitiken
under många år måste han ha varit väl medveten
om rationalitetens begränsningar. Dock blev
han aldrig cynisk, hade självinsikt och humor
och därtill ett, enligt Jörn Beckmann, "ofattbart
brinnande intresse" för att arbeta vidare.
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Claës Skoglund var helt orädd för att ge sig in 
i debatter, som många skulle undvika. I en lång 
PM har han beskrivit hur han som ställföreträ-
dande militärbefälhavare för Milo V bestämde 
sig för att ställa upp i en teach in vid universite-
tet i Göteborg anordnad av FNL-rörelsen,2 hur 
han !ck publikens öra med en oväntad historisk 
resumé och med viss e"ekt bemötte läkarna/
debattörerna Axel Höjers och John Takmans 
plädering för gerillaförsvar. ”Då gick Höjer och 
Takman, mötet upplöstes men framåt midnatt 
stod jag fortfarande i aulan, omgiven av ett antal 
frågvisa ungdomar. Jag var åter i Skövde i gry-
ningen tänkande ’I natt !ngo de intet’!” 

Även om beskrivningen är hans egen version 
visar den på ett drag i hans argumentation: för-
mågan att hitta infallsvinklar avpassade för det 
aktuella auditoriet.

Vad blev det för resultat av denna okuvliga 
energi, viljestyrka och begåvning? Vad han skulle 
ha kunnat uträtta på högsta nivå !ck vi aldrig 
veta. Men några insatser under karriären var 
betydelsefulla: kuppförsvarsordern och bered-
skapskontrollerna under OpL 3-åren, tillkom-
sten av de integrerade milostaberna (även om 
han själv uttalade besvikelse över resultatet).

Det går inte att exakt fastställa vilken bety-

delse hans skribent- och lobbyverksamhet under 
den tidiga karriären hade. Han tillhörde då en 
grupp generalstabso#cerare som gjorde sin röst 
hörd och som möjligen påverkade utvecklingen, 
något som en del kontrahenter som vi sett har 
misstänkt. Skoglund ställde gärna denna aktivi-
tet i kontrast mot senare tiders tysta och lydiga 
stabso#cerare. Och han gjorde sitt bästa för att 
uppmuntra de yngre till aktivitet, inte minst 
med sitt eget föredöme.

Som nämnts tidigare i texten hade han en viss 
resignerad syn på e"ekten av sin lobbyverksam-
het. Men han förtröttades ändå inte att kämpa 
för ett betryggande försvar. I detta försvar var 
Skoglund bergfast övertygad om arméns oum-
bärliga roll. Att få makthavarna att inse detta var 
hans primära mål. Då gällde det också att armén 
var värd att satsa på. Och Skoglunds initiativ för 
att stärka chefsansvaret i brigaderna kom att ge 
kvardröjande e"ekt. Men han !ck uppleva att 
den tog slut. I minnesanteckningarna konstate-
rar han att han upplevt en tid 1934–99 då ”det 
svenska försvarets ryggrad, armén” hade byggts 
upp men till sist ödelagts. Dock gav han inte 
upp och blev bitter. In i det sista avslutade han 
sina brev till likasinnade: ”Kampen går vidare!”

Claes Skoglund var helt orädd för att ge sig in
i debatter, som många skulle undvika. I en lång
PM har han beskrivit hur han som ställföreträ-
dande militärbefälhavare för Milo V bestämde
sig för att ställa upp i en teach in vid universite-
tet i Göteborg anordnad av FNL-rörelsen,2 hur
han fick publikens öra med en oväntad historisk
resume och med viss effekt bemötte läkarna/
debattörerna Axel Höjers och John Takmans
plädering för gerillaförsvar. "Då gick Höjer och
Takman, mötet upplöstes men framåt midnatt
stod jag fortfarande i aulan, omgiven av ett antal
frågvisa ungdomar. Jag var åter i Skövde i gry-
ningen tänkande 'I natt fingo de intet'!"

Även om beskrivningen är hans egen version
visar den på ett drag i hans argumentation: för-
mågan att hitta infallsvinklar avpassade för det
aktuella auditoriet.

Vad blev det för resultat av denna okuvliga
energi, viljestyrka och begåvning? Vad han skulle
ha kunnat uträtta på högsta nivå fick vi aldrig
veta. Men några insatser under karriären var
betydelsefulla: kuppförsvarsordern och bered-
skapskontrollerna under OpL 3-åren, tillkom-
sten av de integrerade milostaberna (även om
han själv uttalade besvikelse över resultatet).

Det går inte att exakt fastställa vilken bety-

delse hans skribent- och lobbyverksamhet under
den tidiga karriären hade. Han tillhörde då en
grupp generalstabsofficerare som gjorde sin röst
hörd och som möjligen påverkade utvecklingen,
något som en del kontrahenter som vi sett har
misstänkt. Skoglund ställde gärna denna aktivi-
tet i kontrast mot senare tiders tysta och lydiga
stabsofficerare. Och han gjorde sitt bästa för att
uppmuntra de yngre till aktivitet, inte minst
med sitt eget föredöme.

Som nämnts tidigare i texten hade han en viss
resignerad syn på effekten av sin lobbyverksam-
het. Men han förtröttades ändå inte att kämpa
för ett betryggande försvar. I  detta försvar var
Skoglund bergfast övertygad om armens oum-
bärliga roll. Att få makthavarna att inse detta var
hans primära mål. Då gällde det också att armen
var värd att satsa på. Och Skoglunds initiativ för
att stärka chefsansvaret i brigaderna kom att ge
kvardröjande effekt. Men han fick uppleva att
den tog slut. I minnesanteckningarna konstate-
rar han att han upplevt en tid 1934-99 då "det
svenska försvarets ryggrad, armen" hade byggts
upp men till sist ödelagts. Dock gav han inte
upp och blev bitter. In i det sista avslutade han
sina brev till likasinnade: "Kampen går vidare!"
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Nils Sköld efterträdde Carl Eric Almgren som 
arméchef 1976 och innehade den posten till 1984. 
Sköld var framför allt folkförsvarets representant. 
Han betonade vikten av att behålla en stor armé och 
strävade mot en modernare syn på ledarskap.

Nils Sköld efterträdde Carl Eric Almgren som
arméchef 1976 och innehade den posten till 1984.
Sköld var framför allt folkförsvarets representant.
Han betonade vikten av att behålla en stor arme och
strävade mot en modernare syn på ledarskap.
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Även de som ropa mest högljutt mot all 
militarism, bruka medge, när man går dem 
in på livet, att något slags försvarsväsen 
måste man ha i den järnålder, vi leva uti … 
Avrustning kan alltså icke för närvarande 
tid bli vårt militära ideal. Fastmer måste vi 
sträva till ett folk i vapen, en härordning, 
oduglig till anfall utåt, men desto starkare 
till försvar, en armé, buren upp av äkta 
medborgaranda, men också utrustad efter 
militärteknikens krav så långt våra till-
gångar medgiva och med tillräcklig övning 
att varje man är väl förtrogen med sitt 
vapen.1

Nils Sköld föddes 1921, som en av fyra söner till 
krigsårens kraftfulle försvarsminister Per-Edvin 
Sköld.2 Han blev fänrik vid ingenjörtrupperna 
(Ing 1) år 1943 efter att ha gått ut Karlberg som 
kursetta. Hans efterlämnade handlingar börjar 
1954, då han som generalstabskapten tjänst-
gjorde vid arméstabens organisationsavdelning.3 
Som överste var han chef för försvarsstabens 

sektion 4, chef för Hälsinge regemente och 
stabschef vid Västra militärområdet. År 1969 
befordrades han till generalmajor och chef för 
huvudavdelningen för armémateriel vid För-
svarets materielverk. Han utnämndes 1974 till 
militärbefälhavare i Östra militärområdet, för att 
avsluta sin militära karriär som chef för armén, 
CA, 1976–84. Nils Sköld verkade därefter som 
sakkunnig vid försvarsdepartementet. Han var 
expert i 1962 års försvarskommitté, FK 62, 
och 1965 års försvarsutredning, FU 65, samt 
medlem i 1969 års försvarsforskningsutredning. 
Sköld var en ivrig skribent med två egna böcker, 
!era nummer av bland annat Försvar i nutid och 
hade ett otal artiklar på sitt samvete. Nils Sköld 
avled år 1996

Nils Sköld har ofta – i vart fall av sina belack-
are – uteslutande förknippats med ”sega gubbar”, 
ofta med ett nedlåtande tonfall. Fanns det bara 
sega gubbar i hans försvars"loso"? Nej, tvärtom! 
De sega gubbarna var en del av en logisk, sam-
manhängande syn på utformningen av försvaret 
i en politisk värld, en syn som börjar i säkerhets-

Nils Sköld

Erik-Johan Hjelm

En kontroversiell arméchef med politisk förankring i socialdemokratin,  
mest känd för sina idéer om det strategiska djupförsvaret (”sega gubbar”).

Erik-Johan Hjelm

Nils Sköld
En kontroversiell armschef med politisk förankring i socialdemokratin,

mest känd for sina ideer om det strategiska djupförsvaret ("sega gubbar').

Även de som ropa mest högljutt mot all
militarism, bruka medge, när man går dem
in på livet, att något slags försvarsväsen
måste man ha i den järnålder, vi leva uti ...
Avrustning kan alltså icke för närvarande
tid bli vårt militära ideal. Fastmer måste vi
sträva till ett folk i vapen, en härordning,
oduglig till anfall utåt, men desto starkare
till försvar, en arme, buren upp av äkta
medborgaranda, men också utrustad efter
militärteknikens krav så långt våra till-
gångar medgiva och med tillräcklig övning
att varje man är väl förtrogen med sitt
vapen.'

Nils Sköld föddes 1921, som en av fyra söner till
krigsårens kraftfulle försvarsminister Per-Edvin
Sköld.2 Han blev fånrik vid ingenjörtrupperna
(Ing 1) år 1943 efter att ha gått ut Karlberg som
kursetta. Hans efterlämnade handlingar börjar
1954, då han som generalstabskapten tjänst-
gjorde vid armsstabens organisationsavdelning.3
Som överste var han chef för försvarsstabens

sektion 4, chef för Hälsinge regemente och
stabschef vid Västra militärområdet. År 1969
befordrades han till generalmajor och chef för
huvudavdelningen för armsmateriel vid För-
svarets materielverk. Han utnämndes 1974 till
militärbefälhavare i Östra militärområdet, för att
avsluta sin militära karriär som chef för armen,
CA, 1976-84. Nils Sköld verkade därefter som
sakkunnig vid försvarsdepartementet. Han var
expert i  1962 års försvarskommitte, FK 62,
och 1965 års försvarsutredning, FU 65, samt
medlem i 1969 års försvarsforskningsutredning.
Sköld var en ivrig skribent med två egna böcker,
flera nummer av bland annat Försvar i nutid och
hade ett otal artiklar på sitt samvete. Nils Sköld
avled år 1996

Nils Sköld har ofta — i vart fall av sina belack-
are — uteslutande förknippats med "sega gubbar",
ofta med ett nedlåtande tonfall. Fanns det bara
sega gubbar i hans försvarsfilosofi? Nej, tvärtom!
De sega gubbarna var en del av en logisk, sam-
manhängande syn på utformningen av försvaret
i en politisk värld, en syn som börjar i säkerhets-
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politik och via operationer och militärteknik når 
fram till ledarskap och företagsdemokrati. Allt 
hänger samman, nota bene om man accepterar 
de bestämda utgångspunkter Sköld hade fått 
med sig i blodet. Utvecklingen mot en alltmer 
utmejslad syn kan följas från generalstabskapte-
nens anteckningar under arbetet med 1954 års 
ÖB-utredning till en promemoria om social-
demokratisk försvarspolitik, författad nära 35 år 
senare av pensionerade generallöjtnanten Nils 
Sköld, då sakkunnig vid försvarsdepartementet.

Personen
Nils Sköld var utrustad med ett skarpt intellekt. 
Några har beskrivit honom som den bäste lärare 
de mött. Han var inte de stora samlingarnas 
man, han kom mera till sin rätt och hade lättare 
att övertyga i mindre sällskap. Han var kanske 
mer grå akademiker än imposant i motsats till 
exempelvis sin företrädare på posten som chef 
för armén, den dominante och karismatiske 
Carl Eric Almgren. Som chef har han beskri-
vits som behaglig, lyssnande – ”visste inte alltid 
bättre än den föredragande”. Hans efterlämnade 
personliga arkiv visar att han var noggrann, väl 
förberedd, påläst inför diskussioner, möten och 
sammanträden – inte minst i militärledningen.

Sköld var en läsande person. Ofta citerar han 
mer eller mindre kända säkerhetspolitiska eller 
militära tänkare. Han skriver: ”Läsningen av 
Clausewitz var en upplevelse. Plötsligt !ck jag 
en bild av de stora sammanhangen och de olika 
detaljfrågorna föll på plats.”4 Senare kom Beaufre 
att tillhöra husgudarna.

Sköld och socialdemokratin
Nils Sköld var klart in"uerad av sin viljestarke 
far. Våren 1955 arbetade Sköld på arméstaben 
med kapitlet ”Operativa konsekvenser” i komp-
letteringarna till ÖB 54. Han visade ”det för far 
som föreslog en del smärre ändringar men i stort 
sett tyckte att det tjänade sitt syftemål”.5 Tyd-

ligen gjorde faderns förslag susen: Sköld kon-
staterar nöjt att ”CA:s operativa argument var 
väl tillvaratagna” i statssekreterare Nils Karle bys 
departementspromemoria och att de blå för-
svarsgrenarna reagerade surt på att ”våra syn-
punkter beträ#ande marin och "yg tagits med”. 

Sköld hade en stark ställning inom social-
demokratin. Han gjorde aldrig någon hemlighet 
av sin politiska hemvist – tvärtom. Han hade 
uppenbarligen tillträde till de ledande försvars-
politikerna, både direkt och indirekt genom sin 
ställning i den försvarspolitiska gruppen. Det 
!nns belägg för att han drev samma teser inom 
partiet som inom försvarsmakten, samma eller 
närbesläktade PM användes ofta i båda kret-
sarna. Genom sin partipolitiska förankring hade 
Sköld sannolikt lättare än de "esta att inse att 
försvarets ramar måste vara politiskt uthärdliga. 
Påståendet att ”han skrev på beställning” kan 
komma från detta men hans efterlämnade doku-
ment talar snarare för motsatsen. Som expert i 
FK 62 och FU 65 argumenterade han, utan 
uppenbar framgång, i ramfrågan. Misstro mot 
!nansdepartementet och deras argumentation 
skymtar fram i hans anteckningar.

Sköld har anklagats för att inte förstå de starka 
historiska kopplingarna mellan krafterna bakom 
försvarsindustrin och partiet. Andra sagesmän 
hävdar motsatsen, att Sköld var väl medveten om 
detta, men att han angrep "ygvapnet och "ygin-
dustrin eftersom han ansåg att det var rätt även 
om framgången var osäker. Själv skrev Sköld: 
”Den nuvarande intressegemenskapen mellan 
FS ["ygstaben] och FF ["ygförvaltningen] på 
ena sidan och SAAB på den andra sidan får inte 
tillåtas styra utvecklingen. Då bestämmer i själva 
verket Wallenbergs industriintressen hur försva-
ret skall se ut.”6

Inte bara Nils Sköld tyckte att han var en 
värdefull länk till socialdemokratin och rege-
ringen. Den 2 juli 1971 ombads Sköld (då chef 
för huvudavdelningen för armémateriel vid 

politik och via operationer och militärteknik når
fram till ledarskap och företagsdemokrati. Allt
hänger samman, nota bene om man accepterar
de bestämda utgångspunkter Sköld hade fått
med sig i blodet. Utvecklingen mot en alltmer
utmejslad syn kan följas från generalstabskapte-
nens anteckningar under arbetet med 1954 års
ÖB-utredning till en promemoria om social-
demokratisk försvarspolitik, författad nära 35 år
senare av pensionerade generallöjtnanten Nils
Sköld, då sakkunnig vid försvarsdepartementet.

Personen
Nils Sköld var utrustad med ett skarpt intellekt.
Några har beskrivit honom som den bäste lärare
de mött. Han var inte de stora samlingarnas
man, han kom mera till sin rätt och hade lättare
att övertyga i mindre sällskap. Han var kanske
mer grå akademiker än imposant i motsats till
exempelvis sin företrädare på posten som chef
för armen, den dominante och karismatiske
Carl Eric Almgren. Som chef har han beskri-
vits som behaglig, lyssnande — "visste inte alltid
bättre än den föredragande". Hans efterlämnade
personliga arkiv visar att han var noggrann, väl
förberedd, påläst inför diskussioner, möten och
sammanträden — inte minst i militärledningen.

Sköld var en läsande person. Ofta citerar han
mer eller mindre kända säkerhetspolitiska eller
militära tänkare. Han skriver: "Läsningen av
Clausewitz var en upplevelse. Plötsligt fick jag
en bild av de stora sammanhangen och de olika
detaljfrågorna föll på plats."4 Senare kom Beaufre
att tillhöra husgudarna.

Sköld och socialdemokratin
Nils Sköld var klart influerad av sin viljestarke
far. Våren 1955 arbetade Sköld på armsstaben
med kapitlet "Operativa konsekvenser" i komp-
letteringarna till ÖB 54. Han visade "det för far
som föreslog en del smärre ändringar men i stort
sett tyckte att det tjänade sitt syftemål".5 Tyd-
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ligen gjorde faderns förslag susen: Sköld kon-
staterar nöjt att "CA:s operativa argument var
väl tillvaratagna" i statssekreterare Nils Karlebys
departementspromemoria och att de blå för-
svarsgrenarna reagerade surt på att "våra syn-
punkter beträffande marin och flyg tagits med".

Sköld hade en stark ställning inom social-
demokratin. Han gjorde aldrig någon hemlighet
av sin politiska hemvist — tvärtom. Han hade
uppenbarligen tillträde till de ledande försvars-
politikerna, både direkt och indirekt genom sin
ställning i den försvarspolitiska gruppen. Det
finns belägg för att han drev samma teser inom
partiet som inom försvarsmakten, samma eller
närbesläktade PM användes ofta i båda kret-
sarna. Genom sin partipolitiska förankring hade
Sköld sannolikt lättare än de flesta att inse att
försvarets ramar måste vara politiskt uthärdliga.
Påståendet att "han skrev på beställning" kan
komma från detta men hans efterlämnade doku-
ment talar snarare för motsatsen. Som expert i
FK 62 och FU 65 argumenterade han, utan
uppenbar framgång, i ramfrågan. Misstro mot
finansdepartementet och deras argumentation
skymtar fram i hans anteckningar.

Sköld har anklagats för att inte förstå de starka
historiska kopplingarna mellan krafterna bakom
försvarsindustrin och partiet. Andra sagesmän
hävdar motsatsen, att Sköld var väl medveten om
detta, men att han angrep flygvapnet och flygin-
dustrin eftersom han ansåg att det var rätt även
om framgången var osäker. Själv skrev Sköld:
"Den nuvarande intressegemenskapen mellan
FS [flygstaben] och FF [flygförvaltningen] på
ena sidan och SAAB på den andra sidan får inte
tillåtas styra utvecklingen. Då bestämmer i själva
verket Wallenbergs industriintressen hur försva-
ret skall se ut."

Inte bara Nils Sköld tyckte att han var en
värdefull länk till socialdemokratin och rege-
ringen. Den 2 juli 1971 ombads Sköld (då chef
för huvudavdelningen för armsmateriel vid
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Försvarets materielverk) av Stig Synnergren att 
”hjälpa till med kontakterna med statssekretera-
ren [Anders !unborg]” inför FB 72, 1972 års 
försvarsbeslut. Sköld hade under hösten "era 
längre samtal med !unborg och andra, inklu-
sive Gunnar Lange, ordförande i FU 69.7

Trots allt ansåg sig Sköld ibland orättvist 
behandlad av partiet och regeringen. Tonen är 
att de borde vara rädda om sina vänner i för-
svaret och att det borde löna sig att strida för 
partiets åsikter. 

Som son till Per-Edvin Sköld8 föddes Nils rätt 
in i den socialdemokratiska aristokratin. Han 
var utan tvekan starkt präglad både av sin domi-
nante far och av den traditionella socialdemo-
kratiska synen på försvarsfrågan. Det inledande 
Branting-citatet använde Sköld bland annat i 
en ”PM angående inriktningen av den svenska 
försvarspolitiken” från 1966.9 Citatet inrym-
mer "era av kärnpunkterna i, eller snarare den 
ideologiska grunden för, Skölds föreställnings-
värd: Försvaret är nödvändigt, folkförsvaret, det 
defensiva försvaret, militärteknikens betydelse, 
förtroen det för vapnen. 

Nils Skölds föreställningsvärld
Skölds tankar om försvaret och dess utveckling 
byggde på tre pelare, en ideologisk – folkförsva-
ret, en säkerhetspolitisk – det uthålliga försvaret 
och en metodmässig eller varför inte strategisk 
– uppbyggnadsprincipen. De tre pelarna var 
sakrosankta och de övriga elementen i Skölds 
idébygge följer av dessa.

Att tanken om folkförsvaret som en manifesta-
tion av försvarsviljan var central för Nils Sköld 
är lätt att förstå med hans bakgrund: övertygad 
socialdemokrat, o#cer 1943 och faderns bety-
delse för uppbyggnaden av försvaret under andra 
världskriget. Han skriver: ”Eftersom männi-
skorna alltid till slut är avgörande är vår vilja 
mest avgörande.” ”En angripare måste räkna 
med att möta hela folket.”10

Nils Sköld insåg och hävdade att Sverige i 
en kon"ikt var beroende av hjälp utifrån i olika 
former. Detta ställer bestämda krav på vår uthål-
lighet – kriget får inte förloras innan hjälpen kan 
ge e$ekt. Han redovisar beräkningar av kravet på 
uthållighet och sammanfattar: ”Skall vi ha någon 
säkerhetsmarginal måste vi således i en begrän-
sad kon"ikt helt på egen hand kunna försvara 
vårt eget territorium i ungefär en månad. Men 
eftersom hjälpen kan bli allsidig och få full e$ekt 
endast så småningom så bör vi ha god uthållig-
het även därutöver.”11 

Uppbyggnadsprincipen innebär att försvaret 
stegvis skall byggas upp för att kunna möta 
en kedja av angreppsmetoder, med början i de 
enklaste och successivt allt svårare metoder så 
långt våra resurser medger – ett slags strategisk 
nollbasplanering. ”Vi måste ta hänsyn till hela 
kedjan för att inte göra fel vid den fortgående 
anpassningen av försvaret till utvecklingens krav 
och vid de då aktuella avvägningsresonemang 
vid den högsta nivå som kan bli aktuell för vår 
del.”12 Skölds poäng är alltså att man vid avväg-
ningen gentemot de svåraste angreppsmetoderna 
inte får lämna blottor som gör det möjligt för 
en angripare att utnyttja för honom enklare 
angreppsmetoder. Nomenklaturen – sättet att 
beskriva denna kedja av angreppsmetoder – 
varie rar över tid, men kedjan innehåller alltid 
krig/psykologiska hot, in%ltration/revolutionärt 
krig, invasion i olika former och terroranfall. En 
nödvändig konsekvens av uppbyggnadsprinci-
pen är enligt Sköld att det krävs ett lokalt försvar 
över hela landets yta, det vill säga en stor armé 
även på alla ekonomiska nivåer. 

Tankarna om folkförsvaret, uthålligheten och 
uppbyggnadsprincipen leder obönhörligen fram 
till övertygelsen om värnpliktssystemets förträ$-
lighet och nödvändighet. Värnpliktssystemet blir 
ett förverkligande av folkförsvaret och därige-
nom en ideologisk nödvändighet samtidigt som 
det är det enda sättet att ställa tillräckliga perso-
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försvarspolitiken" från 1966.9 Citatet inrym-
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uthållighet och sammanfattar: "Skall vi ha någon
säkerhetsmarginal måste vi således i en begrän-
sad konflikt helt på egen hand kunna försvara
vårt eget territorium i ungefär en månad. Men
eftersom hjälpen kan bli allsidig och få full effekt
endast så småningom så bör vi ha god uthållig-
het även därutöver."'l
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och vid de då aktuella avvägningsresonemang
vid den högsta nivå som kan bli aktuell för vår
del."12 Skölds poäng är alltså att man vid avväg-
ningen gentemot de svåraste angreppsmetoderna
inte får lämna blottor som gör det möjligt för
en angripare att utnyttja för honom enklare
angreppsmetoder. Nomenklaturen — sättet att
beskriva denna kedja av angreppsmetoder —
varierar över tid, men kedjan innehåller alltid
krig/psykologiska hot, infiltration/revolutionärt
krig, invasion i olika former och terroranfall. En
nödvändig konsekvens av uppbyggnadsprinci-
pen är enligt Sköld att det krävs ett lokalt försvar
över hela landets yta, det vill säga en stor arme
även på alla ekonomiska nivåer.

Tankarna om folkförsvaret, uthålligheten och
uppbyggnadsprincipen leder obönhörligen fram
till övertygelsen om värnpliktssystemets förträff-
lighet och nödvändighet. Värnpliktssystemet blir
ett förverkligande av folkförsvaret och därige-
nom en ideologisk nödvändighet samtidigt som
det är det enda sättet att ställa tillräckliga perso-
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nella resurser till försvarets förfogande – det är 
både ett mål och ett medel. ”Den enda naturliga 
gränsen för arméstridskrafternas storlek är därför 
personaltillgången i landet.”13 En viktig förut-
sättning för ett fungerande värnpliktssystem 
är personalens tilltro till förbandens förmåga. 
”Allmän vpl [värnplikt]. – enda möjliga utgångs-
punkten kräver: God utbildning av enskilda och 
förband. E!ektiva vapen som är enkla att sköta 
och att underhålla. De vpl skall tro på att deras 
förband har förmåga att lösa de uppgifter som de 
kan ställas inför.”14 ”Uppgifter till krigsförban-
den – ej för svåra i början, allt tänkbart under-
stöd.”15 Det är därför lätt att förstå att Sköld var 
mycket illa berörd av ammunitionsolyckorna i 
Ravlunda, Grytan och Kungsängen, vilkas kon-
sekvenser han hade att hantera under sin tid vid 
Försvarets materielverk.

Sköld betonar att värnpliktssystemet kräver 
ökad demokratisering, medbestämmanderätt 
och lagarbete. ”Inte heller i krig är en renodlad 
auktoritär ledning möjlig.”16 Han betonar sam-
verkan, sammanhållning och självverksamhet 
inom de små grupperna som helt eller till stor 
del utgörs av värnpliktig personal. Han hade 
alltså en modernare syn på ledarskap än de "esta 
av sina samtida.

Sköld hade inledningsvis ett ganska teknokra-
tiskt förhållningssätt till försvarets roll, dimen-
sionering och avvägning. Men i takt med hans 
tilltagande intresse för freds- och nedrustnings-
frågor blev synen på försvarets roll och uppbygg-
nad mera komplicerad. Han talade allt tydligare 
om försvarets defensiva inriktning, dess freds-

bevarande roll i den säkerhetspolitiska balansen 
och uppgiften att bidra till avspänning.

Sköld citerar ur 1976 års värnpliktsprogram, 
som i mångt och mycket avspeglar hans idévärld, 
och avslutar med ”det #nns alltså en stark och 
växande opinion för att vi i Sverige konsekvent 
för en politik syftande till ett demokratiskt värn-
pliktsförsvar”.17

Militärtekniken
Nils Sköld hade ett stort tekniskt intresse. Sam-
tidigt var han avvaktande, nästan automatiskt 
avvisande till stora, komplicerade och därmed 
dyrbara projekt. Han hävdade gång på gång att 
utvecklingen gynnar försvararen: ”Inom de "esta 
[tekniska] områden syns det #nnas en klar ten-
dens att försvaret får ökade möjligheter och att 
de landbaserade vapnen får ökad betydelse.”18 
Sköld förespråkade lätta, billiga system, anskaf-
fade i stor mängd och lämpade att skötas av 
värnpliktiga. Redan 1961 varnade han för sys- 
tem som kräver yrkespersonal.19 Efter hand ökar 
hans tilltro till robotar. Att robotsystemen dess-
utom kan utformas så att de möjliggör enklare 
och billigare plattformar till lands, till sjöss och i 
luften var en för Sköld viktig slutsats.

Fredsbevarande insatser
När den första svenska FN-insatsen (Gaza) 
aktualiserades författade Nils Sköld en PM – 
sannolikt på eget initiativ.20 Han skriver att vår 
fredsbevarande e!ekt bygger på respekt utom-
lands. Därför måste kvalitén i en svensk insats 
vara hög, både personellt och materiellt. Två 

I fördröjningsterräng i hjärtat av Norrland, Skellefteå, 
inspekterar Nils Sköld i september 1977 förbanden 
T 3, Norrlands trängregemente, och I 21, Västernorr-
lands regement

I fördröjningsterräng i hjärtat av Norrland, Skellefteå,
inspekterar Nils Sköld i september 1977 förbanden
T 3, Norrlands trängregemente, och I 21, Västernorr-
lands regement
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bevarande roll i den säkerhetspolitiska balansen
och uppgiften att bidra till avspänning.

Sköld citerar ur 1976 års värnpliktsprogram,
som i mångt och mycket avspeglar hans i&värld,
och avslutar med "det finns alltså en stark och
växande opinion för att vii Sverige konsekvent
för en politik syftande till ett demokratiskt värn-
pliktsförsvar".17

Militärtekniken
Nils Sköld hade ett stort tekniskt intresse. Sam-
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värnpliktiga. Redan 1961 varnade han för sys-
tem som kräver yrkespersonal.19 Efter hand ökar
hans tilltro till robotar. Att robotsystemen dess-
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Armén skulle stå för ett segt och uthålligt försvar 
över hela Sveriges yta. Man ville använda den 
svenska terrängen till sin egen fördel. De olika länens 
regementen skulle stå för djupförsvaret i sina egna 
hembygder och gå till motanfall i taktiskt gynn-
samma lägen. Här övar värnpliktiga skyttesoldater 
anfall. Soldaten i förgrunden stöder anfallet med 
ett granatgevär, modell Carl Gustaf. 
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samma lägen. Här övar värnpliktiga skyttesoldater
anfall. Soldaten i förgrunden stöder anfallet med
ett granatgevär, modell Carl Gustaf.
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alternativ redovisas: ett med en mera symbolisk 
svensk insats och ett mera ambitiöst, ett moto-
riserat förband med stridsvagnar med en svensk 
pansarbrigad som stomme! 

Några dagar senare kom nästa PM – denna 
gång sannolikt beställd. Sköld föreslår där en 
svensk insats i form av en reducerad, lätt skytte-
bataljon.21 Han deltog i organiserandet av för-
bandet som i huvudsak utformades enligt Skölds 
förslag. Nils Sköld tjänstgjorde senare (1959) 
som kompanichef i Gaza.

Dessa tidiga kontakter skapade ett starkt 
intresse för den fredsbevarande verksamheten. I 
praktiskt taget alla Skölds skisser till försvarsstruk-
turer påpekas vikten av de fredsbevarande opera-
tionerna och att bestämda krav ställs på vår för-
måga, i !ertalet fall en kontinuerlig insats av minst 
två bataljonsstridsgrupper. Några hävdar dock att 
Sköld i handling inte värderade FN-meriter högt.

Sköld har i två böcker behandlat svenska 
FN-insatser.22 Från arbetet med den senare, som 
granskar Kongo, "nns skriftväxlingen bevarad. 
Tonen är ömsesidigt vänskaplig, för att inte säga 
hjärtlig, i korrespondensen med till exempel 
Anders Kjellgren, Carl Eric Almgren och Dick 
Stenberg. Däremot blir Jonas Wærns synpunk-
ter alltmer negativa. Sköld har missuppfattat det 
mesta och anklagas för att ”gå andras ärenden”.23 

Atombomben
Nils Skölds inställning till svenska atomvapen 
präglades inledningsvis av tveksamhet. Så sent 
som sommaren 1954 hävdade han i en omfat-
tande PM, där han bland annat utvecklar atom-
vapnens betydelse, att det synes ”innebära en 
allvarlig fara att minska arméstridskrafterna till 
förmån för en smärre förstärkning av !ygvapnet 
eller anska#ning av ett litet antal atomvapen”.24 
Men strax blev det annat ljud i skällan. Sköld 
deltog i utarbetandet av ÖB 54. Om kritiken 
mot utkastet till avsnittet om den militärtek-
niska utvecklingen skriver Sköld: 

Särskilt påpekades att atomvapenfrågan 
måste behandlas positivt och att det på lång 
sikt var nödvändigt att Sverige anska#ade 
atomvapen. Försvarsstabschefen Richard 
Åkerman stretade emot. Han ville tydli-
gen att frågan skulle uppskjutas och icke 
behandlas så konkret. Man "ck den käns-
lan [att] de högsta ryggade tillbaka för 
konsekvenserna för försvarsorganisationen 
i övrigt.25 

Sköld kom att ingå i den arbetsgrupp som 
utarbetade ett nytt förslag och "ck ansvaret för 
bland annat avsnittet om atomstridsmedel. Hans 
arbete resulterade i ett klart förord i ÖB 54 för 
anska#ning av atomvapen. Han medarbetade i 
boken Både och, som bland annat talade i samma 
riktning.26 Säkert påverkad av sin far förblev 
Sköld en stark förespråkare för svenska atom-
vapen intill dess att frågan var politiskt död.

Kollegorna
Förhållandet till kollegorna var blandat. Sköld 
upplevde sig som orättvist förföljd på grund sin 
politiska och försvarspolitiska uppfattning. Sär-
skilt illa tog han vid sig av kritiken mot skriften 
Värnplikt och folkförsvar,27 vari han presenterat 
en yttäckande försvarsorganisation byggd på 
allmän värnplikt. Han ansåg sig medvetet miss-
förstådd – inte utan fog. Av förordet framgår 
med all önskvärd tydlighet att ”denna grund 
måste emellertid av uppenbara skäl komplette-
ras i betydande omfattning”. Det han presente-
rat motsvarar alltså uppbyggnadsprincipens lägre 
nivåer och inte helheten. 

Nils Sköld var stundom kritisk mot sina kol-
legor, främst jämnåriga och äldre, och särskilt 
mot dem som han ansåg vara ”blå” i ett eller !era 
avseenden. Per Rudberg beskrivs som ”mörkblå 
ur alla avseenden” och Sven-Olof Olson har 
en ”särskild agenda”. Om dåvarande försvars-
stabschefen Richard Åkerman skriver Sköld att 
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Men strax blev det annat ljud i skällan. Sköld
deltog i utarbetandet av ÖB 54. Om kritiken
mot utkastet till avsnittet om den militärtek-
niska utvecklingen skriver Sköld:
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Särskilt påpekades att atomvapenfrågan
måste behandlas positivt och att det på lång
sikt var nödvändigt att Sverige anskaffade
atomvapen. Försvarsstabschefen Richard
Åkerman stretade emot. Han ville tydli-
gen att frågan skulle uppskjutas och icke
behandlas så konkret. Man fick den käns-
lan [att] de högsta ryggade tillbaka för
konsekvenserna för försvarsorganisationen
i övrigt.25

Sköld kom att ingå i  den arbetsgrupp som
utarbetade ett nytt förslag och fick ansvaret för
bland annat avsnittet om atomstridsmedel. Hans
arbete resulterade i ett klart förord i ÖB 54 för
anskaffning av atomvapen. Han medarbetade i
boken Både och, som bland annat talade i samma
riktning.26 Säkert påverkad av sin far förblev
Sköld en stark förespråkare för svenska atom-
vapen intill dess att frågan var politiskt död.

Kollegorna
Förhållandet till kollegorna var blandat. Sköld
upplevde sig som orättvist förföljd på grund sin
politiska och försvarspolitiska uppfattning. Sär-
skilt illa tog han vid sig av kritiken mot skriften
Värnplikt och folkPrsvar,27 vari han presenterat
en yttäckande försvarsorganisation byggd på
allmän värnplikt. Han ansåg sig medvetet miss-
förstådd — inte utan fog. Av förordet framgår
med all önskvärd tydlighet att "denna grund
måste emellertid av uppenbara skäl komplette-
ras i betydande omfattning". Det han presente-
rat motsvarar alltså uppbyggnadsprincipens lägre
nivåer och inte helheten.

Nils Sköld var stundom kritisk mot sina kol-
legor, främst jämnåriga och äldre, och särskilt
mot dem som han ansåg vara "blå" i ett eller flera
avseenden. Per Rudberg beskrivs som "mörkblå
ur alla avseenden" och Sven-Olof Olson har
en "särskild agenda". Om dåvarande försvars-
stabschefen Richard Åkerman skriver Sköld att
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”sammanträdet leddes mycket svagt” och att han 
”menat och mumlat”. Saken blev väl inte bättre 
av att ”chefen för sektion I, överste Norberg, inte 
hade bidragit på något sätt”. Däremot ”en som 
imponerade som stabso!cer var överste Möller, 
"ygstaben. Han skulle säkert kunna bli en utom-
ordentlig försvarsstabschef”.28 Ibland delar han 
ut beröm. Bengt Rasin och Nils Fredrik Palm-
stierna hör till dem han särskilt pläderar för.

Om Nils Sköld hade någon mentor eller högt 
föredöme bland kollegorna måste det ha varit 
Stig Synnergren. Denne dyker ofta upp som boll-
plank, särskilt under tillkomsten av de nyckel-
promemorior där Sköld formulerar sin uppfatt-
ning och han uppträder tillsammans med Sköld 
– eller i bakgrunden – vid de politiska framstö-
tarna. Man kan fråga sig om Nils Sköld var Stig 
Synnergrens ombud?

Cause célèbre
Nils Skölds agerande i anslutning till 1965 
års försvarsutredning har kritiserats. Sköld har 
anklagats för att ha bytt åsikt och för att ha 
spelat under täcket med den socialdemokratiska 
regeringen. Det #nns anledning att rätt detalje-
rat granska vad som hände därför att det ger en 
god bild av hur Nils Sköld agerade i gränsområ-
det mellan det militära och det politiska. 

Sköld var sedan 1 april 1964 chef för sektion 
IV i försvarsstaben och hade alltså det direkta 
ansvaret för ÖB 65, ÖB:s underlag till FU 65. 
Sköld utsågs till expert i utredningen tillsam-
mans med sina avdelningschefer Per Rudberg 
och Sven-Olof Olson och under ledning av 
chefen för försvarsstaben, Carl Eric Almgren. 

Nils Skölds egen beskrivning av händelseför-
loppet kan sammanfattas på följande sätt: I ÖB 
65 försvann uppbyggnadsresonemanget som 
mari nen och "ygvapnet ansåg gynna armén, 
sär skilt på låga ekonomiska nivåer. Sköld ansåg 
att ett långsiktigt beslut på en rimlig ekonomisk 
nivå var nödvändigt och han försökte påverka 

Sven Andersson, Sven-Göran Olhede (statssek-
reterare) och Karl Frithiofson (ordförande i FU 
65) i denna riktning. Han lämnade bland annat 
ett utkast till en artikel till Frithiofson. I slutet 
av 1966 stod det klart att ÖB skulle avkrävas 
kompletterande underlag på lägre nivåer. För 
att påverka direktiven hade Sköld ett omfattande 
samarbete med Frithiofson och Olhede under jul/
nyår. Han framförde då behovet av ett långsiktigt 
beslut på en så bra ekonomisk nivå som möjligt 
och att det skulle råda balans mellan mål och 
medel på den valda ekonomiska nivån. En viktig 
utgångspunkt skulle vara en återgång till upp-
byggnadsresonemanget i ÖB 62. Nils Sköld läm-
nade försvarsstaben den 1 april 1967 och – under-
förstått – den fortsatta hanteringen av frågan.29

Ett studium av Nils Skölds papper ger ett 
delvis annorlunda intryck. Sköld utarbetade 
under vintern 1965–66 en PM angående ”Ett 
fredsbevarande försvar”.30 Den överarbetades 
efter diskussioner med bland annat Stig Synner-
gren (fram till den 1 april 1966 chef för armésta-
ben) och överlämnades till honom den 22 januari 
1966. Synnergren lämnade senare promemorian 
till Frithiofson. Utgående från en säkerhetspoli-
tisk och strategisk analys ger Sköld en konkret 
bild av hur det militära försvaret bör utvecklas 
efter den 1 juli 1967. Han argumenterar för en 
bibehållen armé med ökad mängd pansarvärns- 
och lätta luftvärnsvapen (robotar). Den i och för 
sig erforderliga ökningen av arméstridskrafterna 
kan kompenseras genom förbättrad strategisk 
rörlighet. Två–tre FN- bataljoner bör kunna 
tjänstgöra utomlands samtidigt. Marinen redu-
ceras genom att planerade kust- och sjörobo-
tar – med tillhörande plattformar – utgår till 
förmån för robotbeväpnat attack"yg. Arméns 
luftvärnsrobotbataljon överförs till "ygvapnet 
och utökas. En övergång till ett något ”lättare 
"ygvapen” påbörjas.

Den 7 oktober 1966 hade Nils Sköld ett sam-
manträde med Sven-Göran Olhede: 

"sammanträdet leddes mycket svagt" och att han
"menat och mumlat". Saken blev väl inte bättre
av att "chefen för sektion I, överste Norberg, inte
hade bidragit på något sätt". Däremot "en som
imponerade som stabsofficer var överste Möller,
flygstaben. Han skulle säkert kunna bli en utom-
ordentlig försvarsstabschef".28 Ibland delar han
ut beröm. Bengt Rasin och Nils Fredrik Palm-
stierna hör till dem han särskilt pläderar för.

Om Nils Sköld hade någon mentor eller högt
föredöme bland kollegorna måste det ha varit
Stig Synnergren. Denne dyker ofta upp som boll-
plank, särskilt under tillkomsten av de nyckel-
promemorior där Sköld formulerar sin uppfatt-
ning och han uppträder tillsammans med Sköld
— eller i bakgrunden — vid de politiska framstö-
tarna. Man kan fråga sig om Nils Sköld var Stig
Synnergrens ombud?

Cause celebre
Nils Skölds agerande i  anslutning til l 1965
års försvarsutredning har kritiserats. Sköld har
anklagats för att ha bytt åsikt och för att ha
spelat under täcket med den socialdemokratiska
regeringen. Det finns anledning att rätt detalje-
rat granska vad som hände därför att det ger en
god bild av hur Nils Sköld agerade i gränsområ-
det mellan det militära och det politiska.

Sköld var sedan 1 april 1964 chef för sektion
IV i försvarsstaben och hade alltså det direkta
ansvaret för ÖB 65, ÖB:s underlag till FU 65.
Sköld utsågs till expert i utredningen tillsam-
mans med sina avdelningschefer Per Rudberg
och Sven-Olof Olson och under ledning av
chefen för försvarsstaben, Carl Eric Almgren.

Nils Skölds egen beskrivning av händelseför-
loppet kan sammanfattas på följande sätt: I ÖB
65 försvann uppbyggnadsresonemanget som
marinen och flygvapnet ansåg gynna armen,
särskilt på låga ekonomiska nivåer. Sköld ansåg
att ett långsiktigt beslut på en rimlig ekonomisk
nivå var nödvändigt och han försökte påverka

Sven Andersson, Sven-Göran Olhede (statssek-
reterare) och Karl Frithiofson (ordförande i FU
65) i denna riktning. Han lämnade bland annat
ett utkast till en artikel till Frithiofson. I slutet
av 1966 stod det klart att ÖB skulle avkrävas
kompletterande underlag på lägre nivåer. För
att påverka direktiven hade Sköld ett omfattande
samarbete med Frithiofson och Olhede under jul/
nyår. Han framförde då behovet av ett långsiktigt
beslut på en så bra ekonomisk nivå som möjligt
och att det skulle råda balans mellan mål och
medel på den valda ekonomiska nivån. En viktig
utgångspunkt skulle vara en återgång till upp-
byggnadsresonemanget i ÖB 62. Nils Sköld läm-
nade försvarsstaben den 1 april 1967 och — under-
förstått — den fortsatta hanteringen av frågan.29

Ett studium av Nils Skölds papper ger ett
delvis annorlunda intryck. Sköld utarbetade
under vintern 1965-66 en PM angående "Ett
fredsbevarande försvar".3° Den överarbetades
efter diskussioner med bland annat Stig Synner-
gren (fram till den 1 april 1966 chef för armssta-
ben) och överlämnades till honom den 22 januari
1966. Synnergren lämnade senare promemorian
till Frithiofson. Utgående från en säkerhetspoli-
tisk och strategisk analys ger Sköld en konkret
bild av hur det militära försvaret bör utvecklas
efter den 1 juli 1967. Han argumenterar för en
bibehållen arme med ökad mängd pansarvärns-
och lätta luftvärnsvapen (robotar). Den i och för
sig erforderliga ökningen av armsstridskrafterna
kan kompenseras genom förbättrad strategisk
rörlighet. Två—tre FN-bataljoner bör kunna
tjänstgöra utomlands samtidigt. Marinen redu-
ceras genom att planerade kust- och sjörobo-
tar — med tillhörande plattformar — utgår till
förmån för robotbeväpnat attackflyg. Armens
luftvärnsrobotbataljon överförs till flygvapnet
och utökas. En övergång till ett något "lättare
flygvapen" påbörjas.

Den 7 oktober 1966 hade Nils Sköld ett sam-
manträde med Sven-Göran Olhede:
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Sammanträ!andet och mitt underlag var 
följden av ett samtal jag hade på em 4/10 
med statssekr[eterare] Olhede och försvars-
ministern [Sven Andersson]. Syftet var att 
få ett långsiktsbeslut på en för försvaret 
hygglig ram. FiD ["nansdepartementet] 
hade dock övertaget och hade delvis fört 
försvarsministern bakom ljuset genom 
missvisande ramberäkningar.31 

Sammanträdet med Olhede hade två huvud-
frågor: förtroendet i utlandet för fastheten i vår 
(säkerhets-)politik och förtroendet för fram-
syntheten och planmässigheten i socialdemo-
kratisk (försvars-)politik. Sköld överlämnade 
två promemorior, en överarbetad och utökad 
version av ”Ett fredsbevarande försvar”, med 
titeln ”Inriktningen av den svenska försvarspoli-
tiken” och en förkortad version av denna, vilken 
var Skölds egentliga förslag.32 Han anmälde 
också att Frithiofson hade ett likartat underlag. 
Sköld framhåller behovet av ”ett försvarsbeslut 
som bygger på ett positivt och progressivt pro-
gram”. Hans förslag är en skiss till huvuddragen 
av ett sådant program. Ingen revolution – det 
går inte att förena med fast planering. ”Vikti-
gast – tendens i rätt riktning. Väsentligt billi-
gare än tidigare planer. Kanske något dyrare än 
vad regeringen tänkt. Men Sven Andersson sa 
att inga beslut var fattade. Och en positiv och 
framåtblickande politik är också värd något.”

Nils Sköld föreslår att ”Försvarsministern 
(-departementet) eller försvarsutredningen gör 
lösningen till sin. Jag bör av praktiska skäl inte 
skylta om jag skall kunna verka för lösningen 
inom fst [försvarsstaben] (VIKTIGT).” ”ÖB 
får direktiv för revidering av planerna som 
underlag för proposition. ÖB bör få viss valfri-
het men huvudtankarna enligt PM måste vara 
klart uttryckta.” Sköld avslutar med att påpeka 
vikten av att undvika uppskov för att inte rubba 
förtroen det för regeringens politik och för att 

undvika resursslöseri och andra problem inom 
den militära organisationen. 

Den 6 december är Frithiofsons utkast till 
utredningsdirektiv till ÖB daterade. Skölds för-
slag till ändringar ligger i linje med hans tidigare 
förslag. Den 8 december skriver han en PM33 inför 
ett samtal med Karl Frithiofson och Stig Synner-
gren och därefter ett förslag till utredningsdirek-
tiv34, som den 27 december sänds till Frithiofson. 
Förslaget har då granskats av Stig Synnergren, 
Göran Persson och Erik Bengtsson. Det präglas 
av Skölds grundsyn; bland annat betonas vikten av 
att den allmänna värnpliktsutbildningen leder till 
att alla vapenföra män e!ektivt kan medverka vid 
strid över ytan. Kvantitetens betydelse för seghet 
och uthållighet betonas. I en bilaga redovisas 
”Prin ciper för ett av de utredningsalternativ som 
skall studeras”. Där återkommer, om än i mindre 
precis form, de inriktningstankar Sköld tidigare 
framfört. Under helgerna överarbetar Nils Sköld 
sin ”PM angående inriktningen av den svenska 
försvars politiken”, som den 4 januari 1967 över-
lämnas till Karl Frithiof son.

Även sedan han den 1 april 1967 lämnat 
försvarsstaben för posten som regementschef i 
Gävle deltar Nils Sköld i förberedelserna inför 
vad som blev 1968 års försvarsbeslut, FB 68. 
Han skriver den 2 juni till Karl Frithiofson i 
värnpliktsfrågan. Han betonar den allmänna 
värnpliktens politiska och praktiska betydelse 
och varnar för varje form av kategoriklyvning.35 
I september skriver han och kritiserar ÖB:s brist 
på avvägningsresonemang och nedprioritering av 
försvaret av Norrland.36 Något senare skriver han 
om behovet av handlingskraft och långsiktighet, 
särskilt om det inte går att skapa bred uppslut-
ning bakom FB 68. Han redovisar en ekonomisk 
nivå – något över nivå A – som kan vara grund för 
diskussioner med andra partier, grund för ett eget 
progressivt förslag och ansluta till ÖB-svaret 67.37

 Den 25 november deltar Nils Sköld i en dis-
kussion med Olhede, Stig Synnergren, chef för 

Sammanträffandet och mitt underlag var
följden av ett samtal jag hade på em 4/10
med statssekr[eterare] Olhede och försvars-
ministern [Sven Andersson]. Syftet var att
få ett långsiktsbeslut på en för försvaret
hygglig ram. FiD [finansdepartementet]
hade dock övertaget och hade delvis fört
försvarsministern bakom ljuset genom
missvisande ramberäkningar.31

Sammanträdet med Olhede hade två huvud-
frågor: förtroendet i utlandet för fastheten i vår
(säkerhets-)politik och förtroendet för fram-
syntheten och planmässigheten i  socialdemo-
kratisk (försvars-)politik. Sköld överlämnade
två promemorior, en överarbetad och utökad
version av "Ett fredsbevarande försvar", med
titeln "Inriktningen av den svenska försvarspoli-
tiken" och en förkortad version av denna, vilken
var Skölds egentliga förslag.32 Han anmälde
också att Frithiofson hade ett likartat underlag.
Sköld framhåller behovet av "ett försvarsbeslut
som bygger på ett positivt och progressivt pro-
gram". Hans förslag är en skiss till huvuddragen
av ett sådant program. Ingen revolution — det
går inte att förena med fast planering. "Vikti-
gast — tendens i rätt riktning. Väsentligt billi-
gare än tidigare planer. Kanske något dyrare än
vad regeringen tänkt. Men Sven Andersson sa
att inga beslut var fattade. Och en positiv och
framåtblickande politik är också värd något."

Nils Sköld föreslår att "Försvarsministern
(-departementet) eller försvarsutredningen gör
lösningen till sin. Jag bör av praktiska skäl inte
skylta om jag skall kunna verka för lösningen
inom fst [försvarsstaben] (VIKTIGT)." "ÖB
får direktiv för revidering av planerna som
underlag för proposition. ÖB bör få viss valfri-
het men huvudtankarna enligt PM måste vara
klart uttryckta." Sköld avslutar med att påpeka
vikten av att undvika uppskov för att inte rubba
förtroendet för regeringens politik och för att
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undvika resursslöseri och andra problem inom
den militära organisationen.

Den 6 december är Frithiofsons utkast till
utredningsdirektiv till ÖB daterade. Skölds för-
slag till ändringar ligger i linje med hans tidigare
förslag. Den 8 december skriver han en PM33 inför
ett samtal med Karl Frithiofson och Stig Synner-
gren och därefter ett förslag till utredningsdirek-
tiv34, som den 27 december sänds till Frithiofson.
Förslaget har då granskats av Stig Synnergren,
Göran Persson och Erik Bengtsson. Det präglas
av Skölds grundsyn; bland annat betonas vikten av
att den allmänna värnpliktsutbildningen leder till
att alla vapenföra män effektivt kan medverka vid
strid över ytan. Kvantitetens betydelse för seghet
och uthållighet betonas. I  en bilaga redovisas
"Principer för ett av de utredningsalternativ som
skall studeras". Där återkommer, om än i mindre
precis form, de inriktningstankar Sköld tidigare
framfört. Under helgerna överarbetar Nils Sköld
sin "PM angående inriktningen av den svenska
försvarspolitiken", som den 4 januari 1967 över-
lämnas till Karl Frithiofson.

Även sedan han den 1 april 1967 lämnat
försvarsstaben för posten som regementschef i
Gävle deltar Nils Sköld i förberedelserna inför
vad som blev 1968 års försvarsbeslut, FB 68.
Han skriver den 2 juni till Karl Frithiofson i
värnpliktsfrågan. Han betonar den allmänna
värnpliktens politiska och praktiska betydelse
och varnar för varje form av kategoriklyvning.35
I september skriver han och kritiserar ÖB:s brist
på avvägningsresonemang och nedprioritering av
försvaret av Norrland.36 Något senare skriver han
om behovet av handlingskraft och långsiktighet,
särskilt om det inte går att skapa bred uppslut-
ning bakom FB 68. Han redovisar en ekonomisk
nivå — något över nivå A — som kan vara grund för
diskussioner med andra partier, grund för ett eget
progressivt förslag och ansluta till ÖB-svaret 67.37

Den 25 november deltar Nils Sköld i en dis-
kussion med Olhede, Stig Synnergren, chef för
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försvarsstaben, och kanslirådet Benkt Dahlberg. 
Ett långsiktigt försvarsbeslut bör eftersträvas. 
”Men det stats!nansiella läget kärvt. Sträng 
var hård.” ”Det gällde därför att även inom 
"ärde huvudtiteln [det vill säga försvarsansla-
get] komma med ett minimum första budget-
året 1968/69.”38 Diskussionen leder fram till 
att Sköld skall ta fram en ny version av ”inrikt-
ningen av den svenska försvarspolitiken” till den 
27 november som underlag för ett nytt försvars-
program. ”Om möjligt skulle detta vara en kom-
promiss mellan socialdemokraterna och mitten-
partierna.”

Under mellandagarna talade Sköld med Syn-
nergren, Holm och Werner39 rörande en ny 
överarbetning av ”Inriktningen av den svenska 
försvarspolitiken”.

Söndagen den 7 januari trä#ades Olhede, 
Synnergren och Sköld på försvarsdepartementet. 
Mötet gällde underlag för ett samtal med Erlan-
der och Sträng i syfte att få ett ställningstagande 
som gav utrymme för ett hyggligt försvarsbeslut, 
helst en kompromiss med mittenpartierna. Som 
ett ytterligare underlag lämnade Sköld påföl-
jande dag två promemorior, en gammal bekant 
och en ny, till Dahlberg.40 I den nya promemo-
rian betonar Sköld åter vikten av ett långsiktigt 
försvarsbeslut. Han pekar dessutom på värn-
pliktsutbildningen – fria lördagar för att minska 
kostnader, rationalisering och vikten av studie-
verksamhet men också faran av ”teknokraters” 
tendens att stödja mycket kvali!cerade tekniska 
projekt. Framför allt varnar han dock för faran 
med hårda låsningar, i realiteten utveckling och 
anska#ning av $ygsystem. Sköld föreslår ett 
system där myndigheterna för tiden efter för-
svarsbeslutsperioden inte får inplanera objekt 
som kräver att hela den tänkta ramen tilldelas.

Varför blev han inte ÖB?
På eftermiddagen den 21 oktober 1975 hade 
Nils Sköld, militärbefälhavare för Östra mili-

tärområdet, fått tid hos försvarsministern, Eric 
Holmqvist. Som vanligt var han väl förberedd.41

Sköld påpekar att ryktena inför chefsbytena 
går. Han har talat med ÖB (Stig Synnergren) 
dagen före. Sköld framhåller nödvändigheten 
av ett framåtblickande arbete mot bakgrund av 
bland annat den snabba tekniska utvecklingen, 
troliga försvarskostnadsramar som kräver sam-
arbete över försvarsgrensgränserna, behovet av 
anpassning till samhällsutvecklingen (medbe-
stämmande och företagsdemokrati) samt kravet 
på optimism och arbetsglädje inom försvaret.

Han hävdar att ”nuvarande MIL [militärled-
ning] har kört fast”. Det råder dödläge med klara 
motsättningar, konservatism och pessimism. 
Han vänder sig särskilt mot chefen för armén 
(Carl Eric Almgren) som ”låst sig genom taktiska 
utspel” och chefen för marinen (Bengt Lundvall) 
som ”saboterar allt samarbete”. Man måste ”välja 
chefer som vill och kan föra utvecklingen framåt 
inom vad som kan vara politiskt realistiskt.” 

I ÖB-frågan hävdar Sköld att Stig Synnergren 
inte är förbrukad utan kan få förlängt förord-
nande. Han redovisar sin uppfattning om de 
personer som nämnts som kandidater: Gunnar 
Eklund och Per Rudberg ”bör ej komma ifråga”. 
De är konservativa, inte så starka, har svårt att 
fatta beslut och ”har helt annan åsikt än sannolik 
politisk inriktning.” Lennart Ljung har modern 
inställning, är en bra arbetsledare men har ”ej 
särskilt mycket egna idéer”, anonym och har ”ej 
uppträtt utåt”, vilket är en nackdel i dag. Om 
den "ärde kandidaten, Nils Sköld, nämner han 
tidigare befattningar, att han arbetat för kon-
struktiva lösningar och att han påverkat parti-
programmet. Han tar upp den kritik han utsatts 
för från särskilt ”Rudberg och Olson”. Samarbete 
med socialdemokraterna anses vara ”skumt”. 
Han har skrivit ”på uppdrag” och ändrat åsikt. 
Sköld framhåller att ”kritiken mot mig riktar 
sig ytterst mot regeringen. Regeringen har ont 
om verkliga vänner i försvaret”. Sköld avslutar 

försvarsstaben, och kanslirådet Benkt Dahlberg.
Ett långsiktigt försvarsbeslut bör eftersträvas.
"Men det statsfinansiella läget kärvt. Sträng
var hård." "Det gällde därför att även inom
fjärde huvudtiteln [det vill säga försvarsansla-
get] komma med ett minimum första budget-
året 1968/69."38 Diskussionen leder fram till
att Sköld skall ta fram en ny version av "inrikt-
ningen av den svenska försvarspolitiken" till den
27 november som underlag för ett nytt försvars-
program. "Om möjligt skulle detta vara en kom-
promiss mellan socialdemokraterna och mitten-
partierna."

Under mellandagarna talade Sköld med Syn-
nergren, Holm och Werner39 rörande en ny
överarbetning av "Inriktningen av den svenska
försvarspolitiken".

Söndagen den 7 januari träffades Olhede,
Synnergren och Sköld på försvarsdepartementet.
Mötet gällde underlag för ett samtal med Erlan-
der och Sträng i syfte att få ett ställningstagande
som gav utrymme för ett hyggligt försvarsbeslut,
helst en kompromiss med mittenpartierna. Som
ett ytterligare underlag lämnade Sköld påföl-
jande dag två promemorior, en gammal bekant
och en ny, till Dahlberg.° I den nya promemo-
rian betonar Sköld åter vikten av ett långsiktigt
försvarsbeslut. Han pekar dessutom på värn-
pliktsutbildningen — fria lördagar för att minska
kostnader, rationalisering och vikten av studie-
verksamhet men också faran av "teknokraters"
tendens att stödja mycket kvalificerade tekniska
projekt. Framför allt varnar han dock för faran
med hårda låsningar, i realiteten utveckling och
anskaffning av flygsystem. Sköld föreslår ett
system där myndigheterna för tiden efter för-
svarsbeslutsperioden inte får inplanera objekt
som kräver att hela den tänkta ramen tilldelas.

Varför blev han inte ÖB?
På eftermiddagen den 21 oktober 1975 hade
Nils Sköld, militärbefälhavare för Östra mili-

tärområdet, fått tid hos försvarsministern, Eric
Holmqvist. Som vanligt var han väl förberedd.41

Sköld påpekar att ryktena inför chefsbytena
går. Han har talat med ÖB (Stig Synnergren)
dagen före. Sköld framhåller nödvändigheten
av ett framåtblickande arbete mot bakgrund av
bland annat den snabba tekniska utvecklingen,
troliga försvarskostnadsramar som kräver sam-
arbete över försvarsgrensgränserna, behovet av
anpassning till samhällsutvecklingen (medbe-
stämmande och företagsdemokrati) samt kravet
på optimism och arbetsglädje inom försvaret.

Han hävdar att "nuvarande MIL [militärled-
ning] har kört fast". Det råder dödläge med klara
motsättningar, konservatism och pessimism.
Han vänder sig särskilt mot chefen för armen
(Carl Eric Almgren) som "låst sig genom taktiska
utspel" och chefen för marinen (Bengt Lundvall)
som "saboterar allt samarbete". Man måste "välja
chefer som vill och kan föra utvecklingen framåt
inom vad som kan vara politiskt realistiskt."

I ÖB-frågan hävdar Sköld att Stig Synnergren
inte är förbrukad utan kan få förlängt förord-
nande. Han redovisar sin uppfattning om de
personer som nämnts som kandidater: Gunnar
Eklund och Per Rudberg "bör ej komma ifråga".
De är konservativa, inte så starka, har svårt att
fatta beslut och "har helt annan åsikt än sannolik
politisk inriktning." Lennart Ljung har modern
inställning, är en bra arbetsledare men har "ej
särskilt mycket egna id&r", anonym och har "ej
uppträtt utåt", vilket är en nackdel i dag. Om
den fjärde kandidaten, Nils Sköld, nämner han
tidigare befattningar, att han arbetat för kon-
struktiva lösningar och att han påverkat parti-
programmet. Han tar upp den kritik han utsatts
för från särskilt "Rudberg och Olson". Samarbete
med socialdemokraterna anses vara "skumt".
Han har skrivit "på uppdrag" och ändrat åsikt.
Sköld framhåller att "kritiken mot mig riktar
sig ytterst mot regeringen. Regeringen har ont
om verkliga vänner i försvaret". Sköld avslutar
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jämförelsen mellan sig och Lennart Ljung med 
att ”om Ljung väljs före mig kommer detta att 
tolkas som: Var inte för aktiv – inga egna idéer 
och samarbeta inte med socialdemokraterna”.

Efter mötet med Eric Holmqvist har Sköld 
antecknat några intryck. Holmqvist önskade att 
Synnergren skulle sitta kvar. Han menade att 
han var mycket nyttig och värdefull för rege-
ringen. Han ansåg vidare att om Sköld valdes 
till ÖB skulle det leda till invändningar från ”de 
blå”. De var illa berörda av Skölds åsikter i Värn-
plikt och folkförsvar.42

Sköld !ck frågan vad han skulle tycka om 
att bli chef för armén och inte ÖB: ”Bra, under 
förutsättning att Synnergren satt kvar.” Om 
däremot Ljung blev ÖB skulle Sköld känna sig 
förbigången.

Under natten efter tänkte Sköld till på saken: 
Kanske var det inte så dumt uträknat av Stig 
Synnergren (som Sköld sannolikt med rätta 

ansåg låg bakom) om Ljung blev ÖB och Sköld 
chef för armén. Det kanske då skulle bli lättare 
att agera pådrivande och ha nya idéer som för-
svarsgrenschef.

Sköld kallades till försvarsministern den 2 
december 1975. Han meddelades att Synner-
gren var villig att sitta kvar två år ”utan press och 
med gott humör”. Kandidater till befattningen 
som chef för armén var Lennart Ljung och Nils 
Sköld. Holmqvist hade talat med ÖB och för-
svarsgrenscheferna, som hade tillstyrkt Sköld. 
Sköld tackade ja och utlovade på försvarsminis-
terns begäran bättre samarbete med departemen-
tet än under Almgrens tid. Efter att ha tillfrågats 
förklarade Sköld att Lennart Ljung var ett bra 
namn som chef för försvarsstaben.

Skölds agerande kan verka förvånande – en 
militärbefälhavare ger försvarsministern råd om 
militärledningens sammansättning och mark-
nadsför sig själv – men det visar vilken ställning 

jämförelsen mellan sig och Lennart Ljung med
att "om Ljung väljs före mig kommer detta att
tolkas som: Var inte för aktiv — inga egna ideer
och samarbeta inte med socialdemokraterna".

Efter mötet med Eric Holmqvist har Sköld
antecknat några intryck. Holmqvist önskade att
Synnergren skulle sitta kvar. Han menade att
han var mycket nyttig och värdefull för rege-
ringen. Han ansåg vidare att om Sköld valdes
till ÖB skulle det leda till invändningar från "de
blå". De var illa berörda av Skölds åsikter i Värn-
plikt och folkftrsvar.42

Sköld fick frågan vad han skulle tycka om
att bli chef för armen och inte ÖB: "Bra, under
förutsättning att Synnergren satt kvar." Om
däremot Ljung blev ÖB skulle Sköld känna sig
förbigången.

Under natten efter tänkte Sköld till på saken:
Kanske var det inte så dumt uträknat av Stig
Synnergren (som Sköld sannolikt med rätta
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ansåg låg bakom) om Ljung blev ÖB och Sköld
chef for armen. Det kanske då skulle bli lättare
att agera pådrivande och ha nya ideer som för-
svarsgrenschef.

Sköld kallades till försvarsministern den 2
december 1975. Han meddelades att Synner-
gren var villig att sitta kvar två år "utan press och
med gott humör". Kandidater till befattningen
som chef för armen var Lennart Ljung och Nils
Sköld. Holmqvist hade talat med ÖB och för-
svarsgrenscheferna, som hade tillstyrkt Sköld.
Sköld tackade ja och utlovade på försvarsminis-
terns begäran bättre samarbete med departemen-
tet än under Almgrens tid. Efter att ha tillfrågats
förklarade Sköld att Lennart Ljung var ett bra
namn som chef för försvarsstaben.

Skölds agerande kan verka förvånande — en
militärbefälhavare ger försvarsministern råd om
militärledningens sammansättning och mark-
nadsför sig själv — men det visar vilken ställning
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Sköld ansåg sig ha, och inte utan grund. Han 
hade nämligen tillfrågats i samma ärende den 
28 december 1971 av Anders !unborg inför 
utnämningarna 1972. Han "ck då enligt sina 
anteckningar tillfälle att både framföra prin-
cipiella synpunkter – främst vikten av att che-
ferna var beredda att positivt arbeta inom ramen 
för FB 72 – och att gå igenom ”ett stort antal 
namn”.43

Avtrycken
Vad efterlämnade Nils Sköld? Han påverkade 
utan tvekan armén mot en lättare pro"l. Inrikt-
ningen ledde till utvecklingen av stridsfordon 
90. Samtidigt avbröts tankarna på en svensk 
stridsvagnsutveckling vilket kanske dagens pan-
sarsoldater uppskattar. Skölds tveksamhet inför 
stridsvagnar är välkänd. Ändå var han – enligt 
egen utsago – en av dem som rådde ”far” att 
köpa stridsvagnen Centurion. Sköld påskyndade 
”robotiseringen” av armén – vapen som skulle 
vara enkla att sköta, möjliga att införa på stor 
bredd och så långt möjligt självinstruerande.

Möjligen är det ändå så att Skölds viktigaste 
insats var stödet för förnyandet av ledarskapet 
inom armén. Han var varken ensam eller först 
men han var den som tydligast insåg att en armé 
baserad på allmän värnplikt måste gå i takt med 
samhällsutvecklingen.

Per-Edvin Sköld anmälde 1945 års försvars-
kommittés förslag till 1947 års riksdag på föl-
jande sätt:

Det är fyra ting som fastslagits. Det ena är 
att alla vapenföra män bör vapenutbildas, 
det andra är att vapenutbildningen måste 
vara god, det tredje är att vårt försvar till-
försäkras goda och e#ektiva vapen, men det 
$ärde är att i all denna strävan skall också 
ingå ett stort mått av klok hushållning med 
medlen, att sparsamhet iakttages, så att vi 
får ett gott och starkt försvar för minsta 
möjliga kostnad och inom en kostnad, som 
det svenska samhället är i stånd att bära.

Nog var Nils sin faders son!

I militärledningen lyfte Sköld starkt fram arméns 
betydelse och lyckades också få gehör – armén fick 
ökade anslag. Utanför militärstabsbyggnaden, Grå 
huset, på Östermalm i Stockholm står från vänster 
arméchefen Nils Sköld, marinchefen Per Rudberg, 
ÖB Lennart Ljung och flygvapenchefen Dick Sten-
berg.
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huset, på Östermalm i Stockholm står från vänster
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hade nämligen tillfrågats i samma ärende den
28 december 1971 av Anders Thunborg inför
utnämningarna 1972. Han fick då enligt sina
anteckningar tillfälle att både framföra prin-
cipiella synpunkter — främst vikten av att che-
ferna var beredda att positivt arbeta inom ramen
för FB 72 — och att gå igenom "ett stort antal
namn".43

Avtrycken
Vad efterlämnade Nils Sköld? Han påverkade
utan tvekan armen mot en lättare profil. Inrikt-
ningen ledde till utvecklingen av stridsfordon
90. Samtidigt avbröts tankarna på en svensk
stridsvagnsutveckling vilket kanske dagens pan-
sarsoldater uppskattar. Skölds tveksamhet inför
stridsvagnar är välkänd. Ändå var han — enligt
egen utsago — en av dem som rådde "far" att
köpa stridsvagnen Centurion. Sköld påskyndade
"robotiseringen" av armen — vapen som skulle
vara enkla att sköta, möjliga att införa på stor
bredd och så långt möjligt självinstruerande.

Möjligen är det ändå så att Skölds viktigaste
insats var stödet för förnyandet av ledarskapet
inom armen. Han var varken ensam eller först
men han var den som tydligast insåg att en arme
baserad på allmän värnplikt måste gå i takt med
samhällsutvecklingen.

Per-Edvin Sköld anmälde 1945 års försvars-
kommittes förslag till 1947 års riksdag på föl-
jande sätt:

Det är fyra ting som fastslagits. Det ena är
att alla vapenföra män bör vapenutbildas,
det andra är att vapenutbildningen måste
vara god, det tredje är att vårt försvar till-
försäkras goda och effektiva vapen, men det
fjärde är att i all denna strävan skall också
ingå ett stort mått av klok hushållning med
medlen, att sparsamhet iakttages, så att vi
får ett gott och starkt försvar för minsta
möjliga kostnad och inom en kostnad, som
det svenska samhället är i stand att bära.

Nog var Nils sin faders son!
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Den svenska försvarsmakten var rustad för krig först 
när andra världskriget tog slut. Det var slutligen en 
imponerande flotta som med sina vita neutralitets-
markeringar ankrade upp på Stockholms ström som-
maren 1945. Fartyget på bilden är pansarkryssaren 
Fylgia, som hade moderniserats under två världskrig.

Den svenska försvarsmakten var rustad för krig först
när andra världskriget tog slut. Det var slutligen en
imponerande flotta som med sina vita neutralitets-
markeringar ankrade upp på Stockholms ström som-
maren 1945. Fartyget på bilden är pansarkryssaren
Fylgia, som hade moderniserats under två världskrig.
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Stig H:son Erikson med sin far, amiralen 
Hans Ericson, i oktober 1945. Det var inte 
ovanligt att officersyrket gick i arv, ungefär 
på samma sätt som prästyrket i Sverige var 
tradition inom en del släkter.

Stig H:son Erikson med sin far, amiralen
Hans Ericson, i oktober 1945. Det var inte
ovanligt att officersyrket gick i arv, ungefär
på samma sätt som prästyrket i Sverige var
tradition inom en del släkter.
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Bilden här bredvid, som föreställer två amiraler, 
fadern Hans Ericson och sonen Stig H:son Eric-
son, innehåller en symbolik av tänkvärt slag med 
!era bottnar. Den senare skriver i sina memoarer 
Knopar på logglinan:

 
Vid tillträdet som souschef i marinför-
valtningen den 1 oktober 1945 uppsökte 
jag min far för första gången i konterami-
rals uniform. Han hade länge varit klen 
och stundtals sängliggande. Men denna 
dag hade även han skrudat sig i amirals-
uniform för att ta emot mig på ett värdigt 
sätt. Tolv dagar senare slocknade hans låga 
efter en sällsynt verksam levnadsbana. 
Min far gladde sig särskilt åt att jag skulle 
inträda som chef i ett verk, där han själv 
med kraft och framgång fört sjöartilleriets 
talan. Efter en mirakulös räddning vid den 
stora sprängningsolyckan i Bofors i februari 
1902, då listan över döda upptog bl a över-
ingenjör Silfversparre och kapten Grahm, 
som stått på varsin sida om min far, intog 

han den senares plats i marinförvaltningens 
artilleriavdelning, där han snart blev chef.1

I det ovan skrivna antyder H:son Ericson själv 
den uttydning av bilden som betraktaren intui-
tivt kanske själv kan ana. Arv och miljö saknar 
inte betydelse i sammanhanget när vi skall se 
hur en karaktär danas och en karriär grundläggs. 
Men livets oförutsägbarhet, där ödets lotter verk-
ligen kan falla olika – som vid olyckan den 24 
februari 1902 – hade kunnat leda till en helt 
annan, inte nödvändigtvis obemärkt, levnads-
bana. På sätt och vis följde sonen i faderns fot-
spår och till bådas glädje blev han den senares 
jämlike. Symbolhandlingen den 1 oktober 1945 
talar särskilt i den här publicerade bilden av far 
och son sitt tydliga språk. Vägen till rikets högsta 
ämbeten var då, sedan länge, utstakad.

Levnaden och gärningen kan i och för sig 
beskrivas med några si"ror och fakta. Stig H:son 
Ericson (1897–85) blev fänrik vid !ottan år 
1918; kommendörkapten 2. graden 1938; kom-
mendör 1943; konteramiral 1945 och sous chef 

En världsvan marinchef med bildning.  
Han ledde utvecklingen mot en moderniserad, slagkraftig lätt !otta.

Stig H:son Ericson

Lars UlfvingLars Ulfving

Stig H:son Ericson
En världsvan marinchef med bildning.

Han ledde utvecklingen mot en moderniserad, slagkraftig lätt flotta.
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ingenjör Silfversparre och kapten Grahm,
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han den senares plats i marinförvaltningens
artilleriavdelning, där han snart blev chef.'

I det ovan skrivna antyder H:son Ericson själv
den uttydning av bilden som betraktaren intui-
tivt kanske själv kan ana. Arv och miljö saknar
inte betydelse i sammanhanget när vi skall se
hur en karaktär danas och en karriär grundläggs.
Men livets oförutsägbarhet, där ödets lotter verk-
ligen kan falla olika — som vid olyckan den 24
februari 1902 — hade kunnat leda till en helt
annan, inte nödvändigtvis obemärkt, levnads-
bana. På sätt och vis följde sonen i faderns fot-
spår och till bådas glädje blev han den senares
jämlike. Symbolhandlingen den 1 oktober 1945
talar särskilt i den här publicerade bilden av far
och son sitt tydliga språk. Vägen till rikets högsta
ämbeten var då, sedan länge, utstakad.

Levnaden och gärningen kan i och för sig
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vid marinförvaltningen 1945–50; chef för kust-
!ottan 1950–53; viceamiral 1953 och chef för 
marinen 1953–61; amiral 1961; förste hovmar-
skalk 1962–69 och slutligen riksmarskalk 1970–
76. Men bakom dessa torra fakta ryms en rad 
fråge ställningar som söker sina svar. Vem var Stig 
H:son Ericson? Hur grundlades och utvecklades 
hans karriär? Vad blev det bestående resultatet? 
Vem var mannen bakom ämbetet? Låt oss börja 
med att betrakta hans familjeband och uppväxt.

Ursprunget
Stig H:son Ericson kom från en social miljö som 
för en sentida betraktare måste framstå som en 
sällsport god grogrund för en lyckosam levnads-
bana för den som har tillräcklig växtkraft.2 Det 
kan därför vara på sin plats att beskriva bakgrun-
den och speciellt fadern litet närmare. För att 
använda ett modernt språkbruk erbjöds H:son 
Ericson ett gott socialt nätverk att växa in i.

Fadern Hans Ericson, född 1868, härstam-
made från en grosshandlarsläkt. Det kom därför 
att väcka förvåning i familjen när han 1883 
uttryckte sin vilja att bli sjöo"cer, eftersom 
han tidigare aldrig hade intresserat sig för sjön. 
Farmodern hade visserligen en bror som var sjö-
o"cer, och en tidigt bortgången farbror hade 
samma yrke. Men den yttre anledningen till 
Hans Ericsons beslut var helt enkelt en annons 
om antagning av sjökadetter. En fallenhet för 
yrket och en allmän duglighet visade sig tidigt. 
Han gick ut som kursetta vid o"cersexamen 
1889 och belönades med Baltzar von Platens 
stora stipendium.

Hans Ericson blev sjöo"cer i en brytningstid 
då den moderna, maskindrivna !ottan grund-
lades. Fartygsbeståndet hade 1904 vuxit till tolv 
pansarbåtar med grovt artilleri, jämte torpedkrys-
sare och torpedbåtar. Då !ottans övningsformer 
moderniserades, bland annat genom inrättandet 
av posten som ”Inspektör för !ottans övningar” 
1904, blev Wilhelm Dyrssen befattningens 
förste innehavare. När inspektionens stab sattes 
upp, utsågs Hans Ericson till !aggadjutant. Hans 
tidigare erfarenheter rörande teknik och förvalt-
ning vidgades till en omfattande kunskap även 
av organisatorisk och operativ art.

I den stora parlamentariska försvarskommitté 
som tillsattes 1907 blev Hans Ericson sekrete-
rare för sjöförsvaret. Ordförande var Ericsons 
morbror, bruksägaren och politikern Christian 
Lundberg. Slutbetänkandet kom inte att leda 
till några mer omfattande försvarsförändringar. 
Men det var denna kommitté som 1909 avgav 
sitt mycket uppmärksammade yttrande om en 
ny pansarbåts typ. I uttalandet till förmån för 
F-båten hade den energiske sekreteraren inte 
obetydlig andel i tillkomsten av !ottans kärna, 
Första pansarskeppsdivisionen. De tre Sverige-
skeppen kom att utgöra tyngdpunkten i rikets 
sjöförsvar under ett kvarts sekel. Det blev iro-
niskt nog sonen Stig H:son Ericson som, i egen-
skap av marinchef, skulle komma att avveckla 
pansarskeppen. Dagboken från den 22 januari 
1957 dokumenterar lakoniskt ”Beviljade skrot-
ning av Drottning Victoria och Gustaf V med svi-
dande hjärta 22/1-1957”. H:son Ericson hade 
som alla dåtida sjöo"cerare en särskild känsla 

Familjen Ericson ringar på ett symboliskt sätt in de 
tre svenska pansarskeppen i Sverigeklassen, här 
Gustaf V i GV-dockan på Beckholmen i Stockholm. 
Bakom tillkomsten stod bland andra Hans Ericson i 
början av 1900-talet, medan sonen Stig H:son Ericson 
var den som skrotade dem på 1950-talet

Familjen Ericson ringar på et t  symboliskt sätt in de
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vid marinförvaltningen 1945-50; chef för kust-
flottan 1950-53; viceamiral 1953 och chef för
marinen 1953-61; amiral 1961; förste hovmar-
skalk 1962-69 och slutligen riksmarskalk 1970-
76. Men bakom dessa torra fakta ryms en rad
frågeställningar som söker sina svar. Vem var Stig
H:son Ericson? Hur grundlades och utvecklades
hans karriär? Vad blev det bestående resultatet?
Vem var mannen bakom ämbetet? Låt oss börja
med att betrakta hans familjeband och uppväxt.

Ursprunget
Stig H:son Ericson kom från en social miljö som
för en sentida betraktare måste framstå som en
sällsport god grogrund för en lyckosam levnads-
bana för den som har tillräcklig växtkraft.2 Det
kan därför vara på sin plats att beskriva bakgrun-
den och speciellt fadern litet närmare. För att
använda ett modernt språkbruk erbjöds H:son
Ericson ett gott socialt nätverk att växa in i.

Fadern Hans Ericson, född 1868, härstam-
made från en grosshandlarsläkt. Det kom därför
att väcka förvåning i familjen när han 1883
uttryckte sin vilja att bli sjöofficer, eftersom
han tidigare aldrig hade intresserat sig för sjön.
Farmodern hade visserligen en bror som var sjö-
officer, och en tidigt bortgången farbror hade
samma yrke. Men den yttre anledningen till
Hans Ericsons beslut var helt enkelt en annons
om antagning av sjökadetter. En fallenhet för
yrket och en allmän duglighet visade sig tidigt.
Han gick ut som kursetta vid officersexamen
1889 och belönades med Baltzar von Platens
stora stipendium.
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Hans Ericson blev sjöofficer i en brytningstid
då den moderna, maskindrivna flottan grund-
lades. Fartygsbeståndet hade 1904 vuxit till tolv
pansarbåtar med grovt artilleri, jämte torpedkrys-
sare och torpedbåtar. Då flottans övningsformer
moderniserades, bland annat genom inrättandet
av posten som "Inspektör för flottans övningar"
1904, blev Wilhelm Dyrssen befattningens
förste innehavare. När inspektionens stab sattes
upp, utsågs Hans Ericson till flaggadjutant. Hans
tidigare erfarenheter rörande teknik och förvalt-
ning vidgades till en omfattande kunskap även
av organisatorisk och operativ art.

I den stora parlamentariska försvarskommitt
som tillsattes 1907 blev Hans Ericson sekrete-
rare för sjöförsvaret. Ordförande var Ericsons
morbror, bruksägaren och politikern Christian
Lundberg. Slutbetänkandet kom inte att leda
till några mer omfattande försvarsförändringar.
Men det var denna kommitté som 1909 avgav
sitt mycket uppmärksammade yttrande om en
ny pansarbåtstyp. I  uttalandet till förmån för
F-båten hade den energiske sekreteraren inte
obetydlig andel i tillkomsten av flottans kärna,
Första pansarskeppsdivisionen. De tre Sverige-
skeppen kom att utgöra tyngdpunkten i rikets
sjöförsvar under ett kvarts sekel. Det blev iro-
niskt nog sonen Stig H:son Ericson som, i egen-
skap av marinchef, skulle komma att avveckla
pansarskeppen. Dagboken från den 22 januari
1957 dokumenterar lakoniskt "Beviljade skrot-
ning av Drottning Victoria och Gustaf Vmed svi-
dande hjärta 22/1-1957". H:son Ericson hade
som alla dåtida sjöofficerare en särskild känsla



Stig H:son Ericson | 199

för skeppen. Han hade också varit chef på Drott-
ning Victoria under kriget, en kommendering 
som han nog tänkte tillbaka på efteråt med viss 
saknad.3

Hans Ericson blev kommendörkapten av 2. 
graden 1911 och inträdde samma år i riksdagens 
första kammare på ”Blekingebänken” som repre-
sentant för högern. Vid sidan av riksdagsarbetet 
fram till 1919 blev Ericson chef för marinför-

valtningens artilleriavdelning 1914. En kort tid 
var han sjöminister i den Schwarzska ministären, 
från den 30 mars till den 19 november 1917. 
Samma år utnämndes han till kommendör. Eric-
son avgick ur aktiv tjänst 1918 och blev verk-
ställande direktör för Stockholms rederi AB Svea 
och sedermera dess styrelseordförande fram till 
1944. Utnämningen till konteramiral i !ottans 
reserv kom 1928.
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Hans Ericson gifte sig med Elin Gadelius 
1896. Hennes far var kaptenlöjtnanten Johan 
Edvard Gadelius, som senare kom att ägna sig åt 
den civila sjöfartsnäringen. H:son Ericsons mor 
var också mycket socialt verksam, särskilt inom 
Röda Korsets överstyrelse.

Vi låter Stig H:son Ericson stå för bedöman-
det av sin far, ett omdöme som också säger en 
del om den som avger det.

I det ständigt rinnande !odvattnets per-
spektiv ligger Hans Ericsons levnadsbana 
för nära i tiden för att medge en sonlig 
analys. Det var inte länge sedan jag såg 
och kände dess kraft. Hans dominerande 
gestalt, oerhörda arbetsförmåga, mång-
skiftande arbetsfält och förmåga att "nna 
lösningar mellan stridiga viljor i kompli-
cerade situationer har omvittnats i många 
sammanhang. Gammal patriarkalisk anda, 
blandad med gången tids militära lydnads-
krav övergick så småningom till modernare 
och även vekare tongångar. Genom livets 
skiften, med trettio år i örlogs!ottan och 
lika många år i rederinäringens tjänst, gick 
som en röd tråd känslan för ärlighetens och 
uppriktighetens allt överskuggande roll.4

Dessutom kan konstateras att Ericson var en 
kultiverad världsman, ofta ganska kärv och bitsk 
men samtidigt med en butter humor som vann 
hans motståndare.5

De nedärvda inre strömningarna förde Stig 
H:son Ericson, född den 12 juli 1897, sakta men 
säkert mot !ottan. En besvikelse kom när utbild-
ningssystemet för sjökadetter ändrades. År 1908 
antogs de sista småpojkarna enligt den gamla 
stilen. Därefter krävdes studentexamen för att bli 
antagen till kadett. Det var en skillnad att plöts-
ligt ha sju år kvar i skolan i stället för de tre som 
Stig hade hoppats på. I juni 1915 steg Stig in 
över tröskeln till gamla Sjökrigsskolans ordersal 

på Skeppsholmen i Stockholm för att inleda en 
livslång karriär. Det annars vita långresefartyget, 
pansarkryssaren Fylgia, hade i skuggan av det 
utbrutna världskriget målats grå i augusti 1914. 
Sjötjänsten blev också den tämligen grå. Inte ett 
enda utlandsbesök, snäva permissionsvillkor av 
beredskapsskäl, enahanda och dessutom svår-
smält kost samt små möjligheter till nöjen i land.

Fyra kadettsomrar och en vinter till sjöss gick 
fort, fortare än två vintrar på Skeppsholmen. 
Landutbildningen var med sentida mått föga 
rationell och förmodligen ganska tråkig. Kadet-
terna bodde inackorderade på stan. Uniformerna 
måste betalas med egna, egentligen föräldrarnas, 
medel. Terminsavgiften var 75 kronor. En gång 
om året inspekterades kadettens lya och pinaler 
av en kadetto#cer. Självfallet var det ingen som 
vågade inspektera det Ericsonska sjöo#cershem-
met. Stig undgick dock inte inspektioner av den 
anledningen, snarare tvärtom. Faderns rigorösa 
inställning avspeglade sig i hemlivet och lättades 
knappast av att han för en tid, under Stigs kadett- 
tid, var sjöminister. Ordning och reda torde ha 
präglat tillvaron, såväl i tjänsten som hemma. 
Stig H:son Ericson har beskrivit det slutliga 
steget till o#cersskapet: ”I oktober 1918 föll 
jag ganska omogen från äldstaårskursträdet med 
mina mäktiga tre chevronger ända ned till fän-
rikens grodperspektiv med en enda galon, sma-
lare än dåtidens smokinghalsdukar. Och därmed 
började min sjöo#cersbana!”6

Karriären grundläggs 1918–38
Stig H:son Ericson kommenderades omedelbart 
ombord på Äran, då !aggskepp i kust!ottan.7 
De första erfarenheterna gjordes därför inte i 
modernast tänkbara miljö. Utvecklingen stod 
mer eller mindre stilla. Det lilla hemsnickeri som 
kunde göras på olika vapentekniska områden var 
i och för sig högst aktningsvärt men föga e$ek-
tivt. Subalternåren blev därför något av en idyll 
på 1920-talet. Tjänsten tog inte musten ur vare 
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Sjötjänsten blev också den tämligen grå. Inte ett
enda utlandsbesök, snäva permissionvillkor av
beredskapsskäl, enahanda och dessutom svår-
smält kost samt små möjligheter till nöjen i land.

Fyra kadettsomrar och en vinter till sjöss gick
fort, fortare än två vintrar på Skeppsholmen.
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tid, var sjöminister. Ordning och reda torde ha
präglat tillvaron, såväl i tjänsten som hemma.
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jag ganska omogen från äldstaå' rskursträdet med
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rikens grodperspektiv med en enda galon, sma-
lare än dåtidens smokinghalsdukar. Och därmed
började min sjöofficersbana!"6

Karriären grundläggs 1918-38
Stig H:son Ericson kommenderades omedelbart
ombord på Äran, då flaggskepp i kustflottan?
De första erfarenheterna gjordes därför inte i
modernast tänkbara miljö. Utvecklingen stod
mer eller mindre stilla. Det lilla hemsnickeri som
kunde göras på olika vapentekniska områden var
i och för sig högst aktningsvärt men föga effek-
tivt. Subalternå' ren blev därför något av en idyll
på 1920-talet. Tjänsten tog inte musten ur vare
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sig kropp eller själ. En kuriositet kan nämnas. 
H:son Ericsons första befäl, sommaren 1923, 
blev !ottans hjulångare Sköldmön, som märkvär-
digt nog var nyreparerad. Hon var rustad med 
anledning av spanska och norska örlogsbesök för 
att frakta prominenta gäster till olika platser i 
skärgården och i Mälaren. H:son Ericson kon-
staterade med viss stolthet: ”Jag börjar i rätt ända 
av våra fartygstypers långa rad ... stolt över att för 
första gången få hissa min vimpel och tituleras 
chefen.”8

Så följde, under 1920-talet, tämligen konven-
tionella kommenderingar. Det rådde en drag-
kamp om själarna, då som nu. H:son Ericson 
hamnade inledningsvis både i artilleri- och tor-
pedvapnet, men övergav det förra för att gå in för 
torped-, radio- och signaltjänst. Det var kanske 
redan här som H:son Ericson "ck sin åsikt om 
sjömilitära ting grundad, en uppfattning som 
så småningom skulle leda till ”Marinplan 60” 
och den lätta !ottans slutliga tillkomst. H:son 
Ericson kommenterar den dåtida verksamheten 
ganska bistert, vilket också har påpekats i Anders 
Berges avhandling om skeppsbyggnadspolitiken 
på 1930-talet.9

Under alla för!yttningar till sjöss pågick 
övningar av olika slag. Stridsövningarna 
blev små kopior av världskrigets storslag 
med spaningsstyrkor och allt. Rent ut sagt 
ett utslag av storhetsdrömmar, som hade 
föga med verkligheten att göra. Dessa 
övningar som under många år låg till grund 
för !ottans fartygspolitik och motivering 
till anslagen, var till mer skada än nytta. 
Det var roligt att leka, men övertygande 
var det inte. Det skapade hos kritikerna en 
djupt rotad misstro som sedermera varit 
svår att undanröja.10

Under subalternåren blev det tid över för att gå 
Gymnastiska centralinstitutets instruktörskurs. 

Det resulterade i två vintrars tjänstgöring som 
gymnastik- och idrottso#cer på Skeppsholmen. 
Intresset fanns redan under skoltiden. H:son 
Ericson kunde i själva verket skryta med två 
stora A i studentbetyget, i gymnastik och teck-
ning. I övrigt var betyget slätstruket. Under 
denna tid gifte sig H:son Ericson med Barbro 
Almström. De hade känt varandra sedan länge. 
I det Ericsonska fadershusets rika umgängesliv 
ingick också ”porslinsfamiljen” (uttryck använt 
av Stig H:son Ericson, S. H.E.) Almström, som 
då drev Rörstrands porslinsfabrik. Så trä$ade 
H:son Ericson sin blivande fästmö och hustru. 
Efter giftermålet delades hjärtat mellan familjen 
och !ottan livet ut.

Efter Sjökrigshögskolan "ck H:son Eric-
son hösten 1926 sin första kommendering till 
marinstaben. Arbetstakten vid den dåvarande 
kommunikationsavdelningen var ganska låg, 
dess chef hyste föga tilltro till den som arbetade 
fort. (Senare skulle det bli helt annorlunda.) Det 
blev därför tid över till annat. Stabsåren iland 
vidgade perspektiven och gav möjligheter att 
göra resor, odla konstintressen samt att få kon-
takter med gamla och nya vänner i teater-, a$ärs- 
och sjöfartskretsar. Detta åstadkoms inte minst 
av att fadern Hans Ericson öppnade dörrarna till 
sin egen generation av framstående sjöo#cerare 
och sjöfartsmän. Allt var nyttigt för en ung o#-
cer som snart nog skulle ta steget ut i det verkliga 
livet. Grunden till Stig H:son Ericsons karriär 
kan därmed anses ha varit lagd. Det var dags att 
lämna subalternlivets värld. Det ankom nu på 
honom.

Den första riktiga prövostenen blev kom-
menderingen till den franska sjökrigshögskolans 
stabskurs vid École de Guerre Naval 1930–31. 
H:son Ericson genomgick kursen med goda vits-
ord och "ck en intensivkurs i franska som skulle 
komma väl till pass senare.

Efter hemkomsten inleddes en period av 
stabs- och lärartjänst samt sjökommenderingar. 
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Men det var också då H:son Ericson på allvar 
började ägna sig åt försvarsupplysning i tal och 
skrift. Visst skriftställeri hade dock förekommit 
tidigare för att dryga ut lönen. Upplysnings-
verksamheten skulle komma att pågå under hela 
H:son Ericsons tid i marinen.

Försvaret förändrades på ett genomgripande 
sätt genom 1936 års försvarsbeslut. Ett gemen-
samt ledningsorgan, försvarsstaben, tillkom den 
1 juli 1937. Samtidigt !ck "ottan och kustartille-
riet en enhetlig ledning, chefen för marinen. Den 
11 september 1936 uppdrog den Bramstorpska 
”semesterministären” åt viceamiral Charles de 
Champs – ungefär samtidigt tillförordnad som 
marinchef – att genomföra en aviserad utredning 
om "ottans fartygstyper. Samtidigt som behovet 
av grovt artilleri åter prövades, skulle en översyn 
av "ottan i hela dess vidd företas. Det var i denna 
typutredning som H:son Ericson skulle börja 
märkas i större och viktigare sammanhang. 11

de Champs insåg att det skulle vara svårt att 
vinna stöd för en utvidgning av marinen. Efter-
som det inte heller var säkert att "ottan skulle få 
pansarkryssare, fyra sådana planerades, behövdes 
reservalternativ. Såväl långsamma kustpansar-
skepp, liknande de !nländska, som en rent lätt 
"otta övervägdes. En principiellt viktig fråga var 
om "ottan skulle låta politikerna ta del av vilka 
alternativ till pansarfartygen som övervägdes. 
I en intern promemoria i maj 1937 skrev H:son 
Ericson att man borde överväga att inte bara 
hålla alternativet om en lätt "otta i beredskap, 
utan även lägga fram det i utredningen. H:son 
Ericson insåg risken att statsmakterna omedel-
bart skulle ta fasta på det lätta alternativet, men 
han ansåg att den skulle kunna motverkas om 
det presenterades i en hemlig bilaga. de Champs 
anammade inte H:son Ericsons tanke att lägga 
fram en lätt "otta som ett andrahandsförslag. 
Det fanns emellertid en insikt om behovet av 
en reservstrategi, även om många föredrog att 
inte presentera den för politikerna som ett tänk-

bart alternativ. H:son Ericson motsatte sig inte 
pansarkryssarna, men insåg väl att det politiska 
motståndet skulle bli för stort.12

Inte en enda sjöo#cer verkade för en lätt 
"otta mellan april 1938 och augusti 1939, inte 
heller H:son Ericson, som accepterade en lätt 
"otta endast som ett reservalternativ.13

En liten pinsamhet av protokollär natur in- 
trä$ade våren 1937. H:son Ericson föreslogs av 
de Champs att bli adjutant hos Gustaf V. Först 
efteråt kom man att tänka på att den tilltänkte 
kandidaten bara var kapten, inte kommendör-
kapten som han rätteligen borde vara. Men i 
stället lovades och !ck H:son Ericson motsva-
rande befattning hos kronprinsen. Sett i ett långt 
tidsperspektiv lades här grunden till ytterligare 
en karriär som kom att leda till riksmarskalks-
ämbetet efter en lång tjänst i marinen.14

Karriären tar fart 1938-45
Den 1 september 1938 utnämndes Stig H:son 
Ericson till kommendörkapten och tillträdde 
som ”lärling” vid försvarsstabens marinopera-
tionsavdelning under Helge Strömbäck.15 Tan- 
ken var att H:son Ericson skulle efterträda denne 
den 1 april 1939, då Strömbäck skulle gå till 
sjöss som "aggkapten, det vill säga stabschef vid 
kust"ottan.

Under våren 1941 diskuterades artillerifar-
tygen "itigt inom "ottan. Anledningen var att 
riksdagen hösten 1940 beviljade att två lätta 
kryssare skulle anska$as. Flottan var emellertid 
inte helt till freds med beslutet, då något större 
och slagkraftigare önskades. Den 6 maj 1941 
upprättades inom försvarsstabens marinopera-
tionsavdelning ett ”V.P.M. avseende nybyggnad 
av artillerifartyg”. Författare var troligen H:son 
Ericson, då chef för avdelningen. Författaren 
hävdade att "ottan måste byggas upp för två 
uppgifter, kustsjökriget och sjökriget i öppen sjö. 
För den första uppgiften borde det byggas ”en 
sorts monitortyp” (S. H.E.) med svårt artilleri, 

Men det var också då H:son Ericson på allvar
började ägna sig åt försvarsupplysning i tal och
skrift. Visst skriftställeri hade dock förekommit
tidigare för att dryga ut lönen. Upplysnings-
verksamheten skulle komma att pågå under hela
H:son Ericsons tid i marinen.

Försvaret förändrades på ett genomgripande
sätt genom 1936 års försvarsbeslut. Ett gemen-
samt ledningsorgan, försvarsstaben, tillkom den
1 juli 1937. Samtidigt fick flottan och kustartille-
riet en enhetlig ledning, chefen för marinen. Den
11 september 1936 uppdrog den Bramstorpska
"semesterministären" åt viceamiral Charles de
Champs — ungefär samtidigt tillförordnad som
marinchef— att genomföra en aviserad utredning
om flottans fartygstyper. Samtidigt som behovet
av grovt artilleri åter prövades, skulle en översyn
av flottan i hela dess vidd företas. Det var i denna
typutredning som H:son Ericson skulle börja
märkas i större och viktigare sammanhang. 11

de Champs insåg att det skulle vara svårt att
vinna stöd för en utvidgning av marinen. Efter-
som det inte heller var säkert att flottan skulle få
pansarkryssare, fyra sådana planerades, behövdes
reservalternativ. Såväl långsamma kustpansar-
skepp, liknande de finländska, som en rent lätt
flotta övervägdes. En principiellt viktig fråga var
om flottan skulle låta politikerna ta del av vilka
alternativ till pansarfartygen som övervägdes.
I en intern promemoria i maj 1937 skrev H:son
Ericson att man borde överväga att inte bara
hålla alternativet om en lätt flotta i beredskap,
utan även lägga fram det i utredningen. H:son
Ericson insåg risken att statsmakterna omedel-
bart skulle ta fasta på det lätta alternativet, men
han ansåg att den skulle kunna motverkas om
det presenterades i en hemlig bilaga. de Champs
anammade inte H:son Ericsons tanke att lägga
fram en lätt flotta som ett andrahandsförslag.
Det fanns emellertid en insikt om behovet av
en reservstrategi, även om många föredrog att
inte presentera den för politikerna som ett tänk-
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bart alternativ. H:son Ericson motsatte sig inte
pansarkryssarna, men insåg väl att det politiska
motståndet skulle bli för stort.'2

Inte en enda sjöofficer verkade för en lätt
flotta mellan april 1938 och augusti 1939, inte
heller H:son Ericson, som accepterade en lätt
flotta endast som ett reservalternativ."

En liten pinsamhet av protokollär natur in-
träffade våren 1937. H:son Ericson föreslogs av
de Champs att bli adjutant hos Gustaf V. Först
efteråt kom man att tänka på att den tilltänkte
kandidaten bara var kapten, inte kommendör-
kapten som han rätteligen borde vara. Men i
stället lovades och fick H:son Ericson motsva-
rande befattning hos kronprinsen. Sett i ett långt
tidsperspektiv lades här grunden till ytterligare
en karriär som kom att leda till riksmarskalks-
ämbetet efter en lång tjänst i marinen."

Karriären tar fart 1938-45
Den 1 september 1938 utnämndes Stig H:son
Ericson till kommendörkapten och tillträdde
som "lärling" vid försvarsstabens marinopera-
tionsavdelning under Helge Strömbäck." Tan-
ken var att H:son Ericson skulle efterträda denne
den 1 april 1939, då Strömbäck skulle gå till
sjöss som flaggkapten, det vill säga stabschef vid
kustflottan.

Under våren 1941 diskuterades artillerifar-
tygen flitigt inom flottan. Anledningen var att
riksdagen hösten 1940 beviljade att två lätta
kryssare skulle anskaffas. Flottan var emellertid
inte helt till freds med beslutet, då något större
och slagkraftigare önskades. Den 6 maj 1941
upprättades inom försvarsstabens marinopera-
tionsavdelning ett "VEM. avseende nybyggnad
av artillerifartyg". Författare var troligen H:son
Ericson, då chef för avdelningen. Författaren
hävdade att flottan måste byggas upp för två
uppgifter, kustsjökriget och sjökriget i öppen sjö.
För den första uppgiften borde det byggas "en
sorts monitortyp" (S. H.E.) med svårt artilleri,
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eller med medeltungt som övre gräns ”en sorts 
kanonbåt” (S. H.E.). För den andra uppgiften 
ansågs tunga kryssare av de Champs typ vara 
mest lämpade, helst med 25 cm som huvud-
artilleri. Monitortypen för kustsjökriget föreslogs 
få 35 cm pjäser. Promemorian kommenterades 
positivt av Helge Strömbäck. Denne konstate-
rade att de lätta kryssarna skulle bli över!ödiga 
och det tunga kustartilleriet få svårt att hävda 
sig. 

Den nya !otta, som dessa båda relativt unga 
och in!ytelserika företrädare föredrog, var inga-
lunda någon lätt !otta. Den innehöll åtminstone 
en typ av fartyg med artilleri mellan 25 och 35 
cm kaliber. Den senare var en kaliber som bara 
hade överträ"ats en gång i svenska !ottans his-
toria, de två slätborrade 38 cm pjäser som John 
Ericsson donerade till monitoren med samma 
namn.16

Den 1 april 1942 lämnade Stig H:son Eric-
son stabstjänsten för det förmodligen #naste 
man kunde bli i svenska !ottan, chef på något 
av Sverigeskeppen. Han förde befälet över Drott-
ning Victoria från den 9 april 1942 till den 24 
augusti 1943. Eftersom fartyget endast delvis 
hade byggts om till oljedrift blev tilldelningen 
av gångtid förhållandevis god. Därmed kom 
aldrig ”plåtsjukan” att grassera alltför mycket på 
Drottning Victoria. Det berodde kanske också på 
att fartygschefen gjorde sig känd som en man 
med bestämd uppfattning och hårda nypor (men 
detta uppskattades av besättningens stora !ertal, 
om författaren skall tro sin far som tjänstgjorde 
ombord). Det var också vid den här tiden som 
en vandringssägen uppstod, som kanske rentav 
är sann. Vid en fest med damer ombord, kom 
en ilsken signal från vakthavande befäl vid !ag-
gen på Gustaf V om Drottning Victoria var ett 
stridsdugligt fartyg ingående i !ottan, eller ett 
!ytande nöjespalats? Svaret från H:son Ericson 
var: ”Förhoppningsvis en lycklig kombination 
av båda.”

Det kändes tomt att gå iland och lämna chef-
skapet över Drottning Victoria, en tomhet som 
kanske fanns kvar länge, trots nya maktpålig-
gande arbetsuppgifter. H:son Ericson skriver i 
Knopar på logglinan:

Tomheten när jag stigit iland och överläm-
nat befälet till min efterträdare, kommen-
dörkapten A. Forshell, var påtaglig. Efter att 
i ett och ett halvt år burit det mer eller min-
dre personliga ansvaret för pansarskeppet 
med dess 500 man, dess ”laddade” tekniska 
utrustning och dess goda anda, kändes det 
egendomligt att stå på kajen och betrakta 
skeppet med den obehöriges ögon ... Det 
var en hissnande känsla av att sjunka ned i 
tomma intet.17

Hösten 1943 var det dags att ta ett nytt steg i 
den marina hierarkin. Efter en veckas permission 
tillträdde Stig H:son Ericson befattningen som 
!aggkapten ombord på Sverige. Kommendörs-
utnämningen var given i kraft av den nya befatt-
ningen. Men redan efter ett par veckor kom 
beskedet att H:son Ericson skulle bli chef för 
vapenavdelningen vid marinförvaltningen den 1 
januari 1944. Det var i praktiken samma tjänst 
som fadern tillträdde 1914. Den administ rativa 
snårskogen hade emellertid blivit ännu mer 
tätvuxen och svårframkomlig. Gallring och rens-
ning gav inte några omedelbara resultat. H:son 
Ericson befordrades likväl till konteramiral och 
utnämndes till souschef i marinförvaltningen. 
Vi är därmed tillbaka till den här berättelsens 
början.

Souschef 1945–50
Den nya befattningen fångade omedelbart Stig 
H:son Ericsons intresse och tid till den grad att 
tjänsten helt dominerade tillvaron.18 Det blev 
föga tid över för andlig odling eller sällskapsliv 
med familj och vänner. Försvarsutredning, !ott-

eller med medeltungt som övre gräns "en sorts
kanonbåt" (S. H.E.). För den andra uppgiften
ansågs tunga kryssare av de Champs typ vara
mest lämpade, helst med 25 cm som huvud-
artilleri. Monitortypen för kustsjökriget föreslogs
få 35 cm pjäser. Promemorian kommenterades
positivt av Helge Strömbäck. Denne konstate-
rade att de lätta kryssarna skulle bli överflödiga
och det tunga kustartilleriet få svårt att hävda
sig.

Den nya flotta, som dessa båda relativt unga
och inflytelserika företrädare föredrog, var inga-
lunda någon lätt flotta. Den innehöll åtminstone
en typ av fartyg med artilleri mellan 25 och 35
cm kaliber. Den senare var en kaliber som bara
hade överträffats en gång i svenska flottans his-
toria, de två slätborrade 38 cm pjäser som John
Ericsson donerade till monitoren med samma
namn.16

Den 1 april 1942 lämnade Stig H:son Eric-
son stabstjänsten för det förmodligen finaste
man kunde bli i svenska flottan, chef på något
av Sverigeskeppen. Han förde befälet över Drott-
ning Victoria från den 9 april 1942 till den 24
augusti 1943. Eftersom fartyget endast delvis
hade byggts om till oljedrift blev tilldelningen
av gångtid förhållandevis god. Därmed kom
aldrig "plåtsjukan" att grassera alltför mycket på
Drottning Victoria. Det berodde kanske också på
att fartygschefen gjorde sig känd som en man
med bestämd uppfattning och hårda nypor (men
detta uppskattades av besättningens stora flertal,
om författaren skall tro sin far som tjänstgjorde
ombord). Det var också vid den här tiden som
en vandringssägen uppstod, som kanske rentav
är sann. Vid en fest med damer ombord, kom
en ilsken signal från vakthavande befäl vid flag-
gen på Gustaf V om Drottning Victoria var ett
stridsdugligt fartyg ingående i flottan, eller ett
flytande nöjespalats? Svaret från H:son Ericson
var: "Förhoppningsvis en lycklig kombination
av båda."

Det kändes tomt att gå iland och lämna chef-
skapet över Drottning Victoria, en tomhet som
kanske fanns kvar länge, trots nya maktpålig-
gande arbetsuppgifter. H:son Ericson skriver i
Knopar på logglinan:

Tomheten när jag stigit iland och överläm-
nat befälet till min efterträdare, kommen-
dörkapten A. Forshell, var påtaglig. Efter att
i ett och ett halvt år burit det mer eller min-
dre personliga ansvaret för pansarskeppet
med dess 500 man, dess "laddade" tekniska
utrustning och dess goda anda, kändes det
egendomligt att stå på kajen och betrakta
skeppet med den obehöriges ögon ... Det
var en hissnande känsla av att sjunka ned i
tomma intet."

Hösten 1943 var det dags att ta ett nytt steg i
den marina hierarkin. Efter en veckas permission
tillträdde Stig H:son Ericson befattningen som
flaggkapten ombord på Sverige. Kommendörs-
utnämningen var given i kraft av den nya befatt-
ningen. Men redan efter ett par veckor kom
beskedet att H:son Ericson skulle bli chef för
vapenavdelningen vid marinförvaltningen den 1
januari 1944. Det var i praktiken samma tjänst
som fadern tillträdde 1914. Den administrativa
snårskogen hade emellertid blivit ännu mer
tätvuxen och svårframkomlig. Gallring och rens-
ning gav inte några omedelbara resultat. H:son
Ericson befordrades likväl till konteramiral och
utnämndes till souschef i marinförvaltningen.
Vi är därmed tillbaka till den här berättelsens
början.

Souschef 1945-50
Den nya befattningen fångade omedelbart Stig
H:son Ericsons intresse och tid till den grad att
tjänsten helt dominerade tillvaron." Det blev
föga tid över för andlig odling eller sällskapsliv
med familj och vänner. Försvarsutredning, flott-
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planer, anska!ning av vapen och materiel som 
varit oåtkomlig under kriget fyllde dagarna med 
arbete och resor. Ett påtagligt resultat var att "ot-
tan mycket tidigt kunde utrustas med brittisk 
hydrofon- och radar materiel, som då kunde fås 
till billigt pris.

Under arbetets gång hade 1945 års försvars-
kommitté kommit på det klara med att förutsätt-
ningarna inte längre höll. Den utrikespolitiska 
situationen hade klart försämrats. Försvarskom-
mittén begärde att en militär utredning skulle 
genomföras. Då överbefälhavaren nu även fanns i 
fredsorganisationen, kunde denne ges uppdraget 
att utföra utredningen, benämnd ÖB 47. För-
svarskommittén hade en annan, men splittrad, 
uppfattning om "ottans fartygstyper än ÖB 47. 
Det fanns "era särskilda yttranden, bland annat 
ett från kommitténs marinsakkunnige H:son 
Ericson. Det mest uttalade yttrandet för en lätt 
"otta, skrevs av ledamoten von Heland (bonde-
förbundet), som ansåg att kryssarna borde utgå. 

I 1948 års försvarsbeslut framhölls att krigs-
erfarenheterna inte var entydiga, men att örlogs-
fartygen skulle anpassas till skydd mot moderna 
angreppsmedel, som atomvapen och radioaktiva 
gaser samt nya "ygburna vapen.19

H:son Ericson kunde glädja sig åt att den 
30 september 1949 få underteckna kontrakten 
om byggandet av jagarna Halland och Småland. 
Samma dag kom också beskedet att han skulle 
tillträda som chef för kust"ottan året därpå.

Chef för kustflottan 1950–53
Den 1 april 1950 hissades Stig H:son Ericsons 
befälstecken på kryssaren Tre Kronor.20 De år 
som H:son Ericson förde befälet karaktärisera-
des av en stark teknisk och taktisk utveckling. 
Verksamheten fylldes med övningar, där det 
gällde att lära in den nya o!ensiva eskadertakti-
ken. De nytillkomna fartygen, främst kryssarna, 
måste trimmas in. Ny materiel måste behärskas 
till fullo.

planer, anskaffning av vapen och materiel som
varit oåtkomlig under kriget fyllde dagarna med
arbete och resor. Ett påtagligt resultat var att flot-
tan mycket tidigt kunde utrustas med brittisk
hydrofon- och radarmateriel, som då kunde fås
till billigt pris.

Under arbetets gång hade 1945 års försvars-
kommitte kommit på det klara med att förutsätt-
ningarna inte längre höll. Den utrikespolitiska
situationen hade klart försämrats. Försvarskom-
mitten begärde att en militär utredning skulle
genomföras. Då överbefälhavaren nu även fanns i
fredsorganisationen, kunde denne ges uppdraget
att utföra utredningen, benämnd ÖB 47. För-
svarskommitten hade en annan, men splittrad,
uppfattning om flottans fartygstyper än ÖB 47.
Det fanns flera särskilda yttranden, bland annat
ett från kommittens marinsakkunnige H:son
Ericson. Det mest uttalade yttrandet för en lätt
flotta, skrevs av ledamoten von Heland (bonde-
förbundet), som ansåg att kryssarna borde utgå.
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I 1948 års försvarsbeslut framhölls att krigs-
erfarenheterna inte var entydiga, men att örlogs-
fartygen skulle anpassas till skydd mot moderna
angreppsmedel, som atomvapen och radioaktiva
gaser samt nya flygburna vapen."

H:son Ericson kunde glädja sig åt att den
30 september 1949 få underteckna kontrakten
om byggandet av jagarna Halland och Småland.
Samma dag kom också beskedet att han skulle
tillträda som chef för kustflottan året därpå.

Chef för kustflottan 1950-53
Den 1 april 1950 hissades Stig H:son Ericsons
befälstecken på kryssaren Tre Kronor.2° De år
som H:son Ericson förde befälet karaktärisera-
des av en stark teknisk och taktisk utveckling.
Verksamheten fylldes med övningar, där det
gällde att lära in den nya offensiva eskadertakti-
ken. De nytillkomna fartygen, främst kryssarna,
måste trimmas in. Ny materiel måste behärskas
till fullo.
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H:son Ericson insåg att den grundläggande 
fartygsvisa stridsutbildningen måste prioriteras. 
De operativa övningarna !ck stå tillbaka, åtmin-
stone till en början. Det som skulle göras måste 
göras väl. H:son Ericson genomdrev sin vilja 
med fast hand. Övningarna blev så småningom 
mycket realistiska. En av de mer avancerade i sitt 
slag torde ha genomförts under det ”operativa 
skedet” sensommaren 1953. Det skulle bli en 
strid mellan två eskadrar med skarpa stridsskjut-
ningar med förställda pjäsriktmedel mot rela-
tivt fritt uppträdande motståndare, exempelvis 
kryssare mot kryssare manövrerande med höga 
farter. Jagare satte in torpedanfall under pågå-
ende artilleriduell mellan kryssarna, varvid ett 
tiotal torpeder avlossades. På kvällen gick Göta 
Lejon målgång för motortorpedbåtarna, vilket 
inte heller var ofarligt. Ett trettiotal torpeder var 
samtidigt i vattnet. Flygvapenchefen Norden-
skiöld, som bevittnat övningen, konstaterade 
vid debarkeringen från "aggskeppet: ”Ja närmare 
verkligheten än vi varit idag, kommer man inte 
i fredstid.” H:son Ericson var mycket nöjd med 
sin sista stora övning. Till sjöss letade man tor-
peder långt in på nästa dag.21

Om sina sista dagar som chef för kust"ottan 
skriver Stig H:son Ericson:

Den 28 september 1953 vid 20-tiden gick 
ankaret i botten på Hårs#ärden för sista 
gången under min enstjärniga "agga. Och 
den 30 september var det nog en sträng 
som brast när jag såg min "agga gå ned ... 
Cirkeln kring 16 år, 1 månad och 26 dagars 
sjötjänst var sluten.22

Chef för marinen 1953–61
Stig H:son Ericson tillträdde posten som marin-
chef vid en tid som dominerades av det kalla 
kriget och ett alltmer överskuggande kärn-
vapenhot.23 Första arbetsdagen började föga dra-
matiskt, men det skulle snart ändra sig. Vid de 
inledande besöken hos statsminister Tage Erlan-
der och försvarsminister Torsten Nilson framgick 
det att "ottan skulle få svårt att hävda sig när det 
var dags att ompröva försvarsfrågan.

Samarbetet med överbefälhavaren Nils Swed-
lund inleddes förmodligen ömsesidigt med de 
bästa föresatser. H:son Ericson och Swedlund 
hade varit goda vänner sedan tidigare år. Men 
det dröjde inte länge innan H:son Ericson upp-
täckte att det som sagts och utlovats inte sällan 
ledde till lösningar som aldrig hade diskuterats. 
Swedlund, som starkt hävdat samverkanstanken, 
slöt sig alltmer och lämnade försvarsgrensche-
ferna utanför avgörande diskussioner med rege-
ring och departement. H:son Ericson hade en 
känsla av att detta kunde vara särskilt ogynnsamt 
för "ottan.

En tidig konfrontation utspann sig redan den 
3 oktober, med "ygvapenchefen Nordenskiöld, 
som sade att: ”Jag kan inte godta att "yget måste 
minska med 1/3 för att de båda andra försvarsgre-
narna skall få oförändrad nivå!” H:son Ericsons 
svar: ”Jag kan inte godta att marinen skall skäras 
ned med 2/3 för att "yget skall få dyrare "ygplan 
än beräknat.”24 Kontakterna med Nordenskiöld 
skulle senare förbättras. Med efterträda ren Axel 
Ljungdahl nåddes däremot aldrig något samför-
stånd i sakfrågor, kanske inte annars heller.

Ett betydelsefullt sammanträde med försvars-

Efter andra världskriget försökte Sverige inled-
ningsvis matcha Sovjetunionen marint i Östersjön, 
med kryssarna som främsta exempel. I bakgrunden 
den sovjetiska kryssaren Sverdlov och i förgrunden 
den svenska kryssaren Göta lejon vid Spithead år 
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H:son Ericson insåg att den grundläggande
fartygsvisa stridsutbildningen måste prioriteras.
De operativa övningarna fick stå tillbaka, åtmin-
stone till en början. Det som skulle göras måste
göras väl. H:son Ericson genomdrev sin vilja
med fast hand. Övningarna blev så småningom
mycket realistiska. En av de mer avancerade i sitt
slag torde ha genomförts under det "operativa
skedet" sensommaren 1953. Det skulle bli en
strid mellan två eskadrar med skarpa stridsskjut-
ningar med förställda pjäsriktmedel mot rela-
tivt fritt uppträdande motståndare, exempelvis
kryssare mot kryssare manövrerande med höga
farter. Jagare satte in torpedanfall under pågå-
ende artilleriduell mellan kryssarna, varvid ett
tiotal torpeder avlossades. På kvällen gick Göta
Lejon målgång för motortorpedbåtarna, vilket
inte heller var ofarligt. Ett trettiotal torpeder var
samtidigt i vattnet. Flygvapenchefen Norden-
skiöld, som bevittnat övningen, konstaterade
vid debarkeringen från flaggskeppet: "Ja närmare
verkligheten än vi varit idag, kommer man inte
i fredstid." H:son Ericson var mycket nöjd med
sin sista stora övning. Till sjöss letade man tor-
peder långt in på nästa dag.21

Om sina sista dagar som chef för kustflottan
skriver Stig H:son Ericson:

Den 28 september 1953 vid 20-tiden gick
ankaret i botten på Hårsfiärden för sista
gången under min enstjärniga flagga. Och
den 30 september var det nog en sträng
som brast när jag såg min flagga gå ned ...
Cirkeln kring 16 år, 1 månad och 26 dagars
sjötjänst var sluten.22

1953 i samband med drottning Elizabeth Il:s stora
kröningsrevy, där 210 fartyg från hela världen deltog.
Under en kappkörning hem från Storbritannien
visade sig Göta Lejon vara snabbare än Sverdlov.

Chef för marinen 1953-61
Stig H:son Ericson tillträdde posten som marin-
chef vid en tid som dominerades av det kalla
kriget och ett alltmer överskuggande kärn-
vapenhot.23 Första arbetsdagen började föga dra-
matiskt, men det skulle snart ändra sig. Vid de
inledande besöken hos statsminister Tage Erlan-
der och försvarsminister Torsten Nilson framgick
det att flottan skulle få svårt att hävda sig när det
var dags att ompröva försvarsfrågan.

Samarbetet med överbefälhavaren Nils Swed-
lund inleddes förmodligen ömsesidigt med de
bästa föresatser. H:son Ericson och Swedlund
hade varit goda vänner sedan tidigare år. Men
det dröjde inte länge innan H:son Ericson upp-
täckte att det som sagts och utlovats inte sällan
ledde till lösningar som aldrig hade diskuterats.
Swedlund, som starkt hävdat samverkanstanken,
slöt sig alltmer och lämnade försvarsgrensche-
ferna utanför avgörande diskussioner med rege-
ring och departement. H:son Ericson hade en
känsla av att detta kunde vara särskilt ogynnsamt
för flottan.

En tidig konfrontation utspann sig redan den
3 oktober, med flygvapenchefen Nordenskiöld,
som sade att: "Jag kan inte godta att flyget måste
minska med 1/3 för att de båda andra försvarsgre-
narna skall få oförändrad nivå!" H:son Ericsons
svar: "Jag kan inte godta att marinen skall skäras
ned med 2/3 för att flyget skall få dyrare flygplan
än beräknat."24 Kontakterna med Nordenskiöld
skulle senare förbättras. Med efterträdaren Axel
Ljungdahl nåddes däremot aldrig något samför-
stånd i sakfrågor, kanske inte annars heller.

Ett betydelsefullt sammanträde med försvars-
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ledningen ägde rum hos försvarsministern den 5 
december 1953. Det gällde ingenting mindre än 
den stora frågan om konventionella stridskrafter, 
eller om framtida satsningar skulle ske på robotar 
och kanske kärnvapen. Någon egentlig enighet 
i uppfattningarna nåddes inte, men arméchefen 
Ehrensvärd och H:son Ericson förordade viss 
återhållsamhet. Nordenskiöld talade för kärn-
vapen och ett starkt !yg- och robotvapen. H:son 
Ericson kommenterar i dagboken: ”Det lär vara 
första gången militärledningen överhuvudtaget 
samlats hos försvarsministern.”25

Samtidigt som 1952 års !ottplan höll på 
att förverkligas kom ett nytänkande till stånd i 
marinledningen. I marinchefens dagbok "nns 
den 5 december 1953 en skiss till en framtida 
lätt !otta. Den skulle omfatta fyra eskadrar med 

vardera fyra !ottiljer. Den tyngsta komponenten 
i !ottiljen skulle vara en 2 000 tons !ottiljledare. 
Dessutom ingick sex 200 tons båtar med lätt 
artilleri och raketer samt sex motortorpedbåtar 
typ T-201. Den sistnämnda var en extrem expo-
nent för den lätta !ottan. Endast ett exemplar 
byggdes och några efterföljare blev det aldrig.26

En annan idéskiss framlades 1955 i Krigs-
vetenskapsakademiens tidskrift av marinstabs-
chefen Bertil Berthelson, där han hävdade att 
kryssarna borde utgå och ersättas med robot-
jagare på minst 2 000 ton.

Beträ#ande kryssarnas framtida utnyttjande 
gjordes många överväganden. Beslutet blev slut-
ligen att dessa skulle överföras till västkusten 
1953. De försvann därmed som kärna i eskad-
rarna.

På 1950-talet var den svenska flottan som allra 
störst under 1900-talet. Det var en följd av 
den kraftiga upprustningen av flottan under 
andra världskriget. Målning från 1956 av Gösta 
Kaudern.
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Kaudern.
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Samtidigt som idéer till en lättare !otta alltså 
fanns, fortsatte planeringen av nya jagare. Det 
ligger ingen motsägelse i detta, eftersom man i 
dessa kunde se de !ottiljledare som H:son Eric-
sons och Berthelsons utkast förordade. När nu 
marinchefen föreslog ytterligare jagare ställde 
sig försvarsministern, liksom 1955 års försvars-
beredning, tvekande men beslöt trots allt att två 
skulle byggas. Riksdagen biföll förslaget. Jagarna 
skulle vara av typen Halland och bära namnen 
Lappland och Värmland.

Den år 1955 tillsatta försvarsberedningen 
kom till stor del att syssla med frågan om svenska 
kärnvapen. Innan dess arbete var slutfört upp-
drogs åt överbefälhavaren att överarbeta ÖB 54. 
Det var klart i oktober 1957 och utredningen 
benämndes ÖB 57. Dess förslag innebar en för-

skjutning från !ottan mot kustartilleriet, främst 
med hänsyn till framtida kustrobotar. I ÖB 57 
framhölls vikten av att Sverige anska"ade kärn-
vapen. Tanken på att sådana skulle disponeras 
inom en överskådlig framtid kan ha påverkat 
Swedlunds syn på !ottans uppgifter. Dessa skulle 
minska till förmån för !yg och robotvapen. 

Kärnvapenfrågan diskuterades ingående inom 
militärledningen de närmaste åren. H:son Eric-
sons dagboksanteckningar är utförliga rörande 
övervägandena kring svenska kärnvapen. Det 
skulle snart visa sig att de politiska förutsätt-
ningarna blev alltmer ogynnsamma. ÖB 57 hade 
att ta ställning till tre kostnadsramar ADAM, 
BERTIL och CESAR. De avsåg 100, 95 och 90 
procent av ÖB 54. Eftersom planeringsperioden 
försköts två år framåt, medförde en kostnads-
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stegring på 2,5 procent årligen att ramarna blev 
5 procent mindre. Det fanns en !ärde ännu 
lägre kostnadsram DAVID, som endast kom att 
behandlas i förbigående.

Marinchefen reserverade sig mot ÖB-utred-
ningen. Han ansåg att grundtanken på ett kort 
krig var felaktig samt att skyddet av import-
sjöfarten var alltför nedprioriterad. Swedlund 
reagerade mycket negativt på H:son Ericsons 
kraftfulla agerande för "ottans sak under denna 
tid. H:son Ericson kallades till Swedlund den 
7 november för att få en uppsträckning för 
marinens upplysningsverksamhet. Några dagar 
senare, den 12 november, uppsökte H:son Eric-
son försvarsministern för att framlägga sin avvi-
kande uppfattning. En begäran om att få göra 
en egen föredragning inför försvarsberedningen 
beviljades. Swedlund blev direkt ”förbannad” 
(S. H.E.) när detta blev känt. H:son Ericson 
blev i sin tur irriterad över Swedlunds tal på en 
middag för militärattachéer den 5 december, där 
han underkände "ottans möjligheter att verka. 
Dagboksanteckningarna från dagen därpå andas 
en viss bitterhet. Relationerna var frostiga.27

Försvarsbeslutet följde alternativ ADAM, om 
vilket partiledarna nått enighet. För marinens 
vidkommande innebar det en minskande andel 
av försvarskostnaderna från cirka 18 till 13 pro-
cent. Resultatet av de krympande anslagen blev 
att marinchefen den 24 februari 1958 föreslog 
att byggandet av jagarna Lappland och Värm-
land samt minfartyget Älvsborg skulle avbrytas, 
kryssarna förläggas i materielreserv samt ett stort 
antal äldre fartyg utrangeras. Så blev det också.

Under tiden pågick arbetet med ”Marinplan 
60”. De främsta medarbetarna var de blivande 
amiralerna Dag Arvas och Bengt Lundvall samt 
den blivande kustartillerigeneralen Bo Westin. 
Förutsättningarna var marinens minskade anslag 
och den i början av 1959 framlagda sjömåls-
utredningen. De faktorer som i övrigt bedömdes 
påverka den framtida marinen var den snabba 
militärtekniska utvecklingen samt den föränd-
rade inställningen till ett framtida krigs karaktär. 
Inte bara ”det nukleära blixtkriget” (S. H.E.), 
utan även andra mer begränsade och lång variga 
krigsformer måste beaktas. Fartygen skulle kunna 
undandra sig bekämpning med taktiska kärn-
vapen och robotar. De borde dessutom vara så 
små att de egentligen inte var värdiga mål och så 
många att insatserna skulle bli för omfattande för 
att vara värda priset. Marinplanen utgick därför 
från marinens traditionella uppgifter, invasions-
försvar, skydd av kustsjöfart och import samt 
neutralitetsvakt. Den innebar också i huvudsak 
att lättare fartyg skulle anska#as som ersättning 
när större enheter föll för åldersstrecket.

Planen överlämnades personligen av Stig 
H:son Ericson till överbefälhavaren och försvars-
ministern den 11 maj 1959 samt därefter till 
1960 års försvarskommitté. Kommittén undvek 
att uttala sig om marinplanen. Detta betydde, i 
praktiken, att planen förkastades. Parallellt hade 
"ottbyggnadsplanerna behandlats i riksdagen. 
Statsutskottet ställde sig inte avvisande till pla-
nens principer, men avstyrkte överbefälhavarens 
förslag till omdisposition av medel. Inte heller 
riksdagen biföll förslaget.

Marinchefen Stig H:son Ericson gästar ett colom-
bianskt fartyg den 24 augusti 1956. De internatio-
nella kontakterna var viktiga, inte minst flottbesö-
ken. Senare byggde Sverige två jagare av Hallandklass 
till Colombia.
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Samtidigt som världsläget var synnerligen 
spänt 1960–61, började marinen och dess chef 
få det litet lugnare. Det var nu möjligt att ta nya 
tag med de givna förutsättningarna. Marinpla-
nens principer och operativa idé utgjorde en god 
grund att arbeta från, även om en del omorgani-
sationsfrågor som vanligt kunde bli nog så trau-
matiska. Det började också bli dags för H:son 
Ericson att överlämna chefskapet för marinen till 
efterträdaren Åke Lindemalm. I september 1961 
blir dagboksanteckningarna alltmer kortfattade. 
De två sista dagarnas noteringar är anmärknings-
värt fåordiga:

27/9  738 Avskedsceremoni på kust!ottan.
 739 O"cersexamen och avskedscere- 
 moni på KS.
 740 KMF föredragit underdånig skri- 
 velse med framställning av pengar på  
 tilläggsstat.
28/9  741 SvD-intervju med avkonterfej- 
  ning.
 742 Avskedsbesök hos C Fv [Torsten 
 Rapp] som redan börjar känna tyngden 
  av sitt framtida ämbete.
 743 Avlämningsprat med C MS.
 744 C Pers: diverse mindre personal- 
 vårdsärenden.

Därmed slöts Stig H:son Ericsons sista arbets-
dag som marinchef utan någon skriftlig kom-
mentar.28

Hovmannen
Som tidigare nämnts blev Stig H:son Ericson 
adjutant hos kronprinsen, sedermera Gustaf VI 
Adolf.29 Tjänsten sträckte sig inte över många 
år. Den första vaktmånaden gjordes i oktober 
1938 och den sista i december 1943. Trots att 
den blomsterkunnige kronprinsen nog konsta-
terade att H:son Ericson aldrig skulle bli någon 
god botaniker, föll adjutantskapet väl ut. Kron-

prinsparets och H:son Ericsons i övrigt gemen-
samma kulturella intressen var tillräckliga för att 
kontakt skulle hållas under de kommande åren. 
H:son Ericson hade också haft uppdrag vid sidan 
om i näringslivet i form av styrelseuppdrag och 
därmed haft god kontakt med en viktig del av 
det civila samhället i övrigt. Detta hade också sin 
betydelse för kungens val av näste hovmarskalk.

Under det sista året som marinchef kom en 
del antydningar om att H:son Ericson påräk-
nades för någon av de befattningar i kungens 
tjänst som reserverades för pensionerade högre 
o"cerare. I slutet av maj 1961 blev H:son Eric-
son uppkallad till kungen, vilket således inte var 
förvånande. Det kom emellertid som en över-
raskning när kungen rakt på sak frågade om 
H:son Ericson kunde efterträda förste hovmar-
skalk Hans Wetter, som måste avgå av hälsoskäl. 
Anbudet accepterades och första tjänstgörings-
dag var nyårsdagen 1962. Arbetet började med 
kungaparets lunch på Drottningholm för ett 
urval av samhällets toppar. I uppgiften ingick 
också att vara riksmarskalkens ställföreträdare. 
De dagliga göromålen rörde hovstatens verksam-
het och förvaltning, där samröret med kunga-
paret också skedde på daglig basis. Plikterna i 
övrigt var synnerligen mångskiftande.

I maj 1966 gick riksmarskalken Nils Vult von 
Steijern ur tiden, efter en kort tids sjukdom. 
H:son Ericson inträdde automatiskt som tjäns-
teförrättande till dess kungen fattat beslut om en 
efterträdare. Efter några års provisorium frågade 
kungen hösten 1969 om H:son Ericson kunde 
tänka sig att bli riksmarskalk med ett löfte om 
att också kvarstå som förste hovmarskalk under 
kungens återstående livstid. Erbjudandet accep-
terades, trots insikten om en ökad arbetsbörda 
som i praktiken redan utfördes. Så förenades 
de båda ämbetena pro forma i och med 1970 
års ingång. H:son Ericson kvarstod som förste 
hovmarskalk till kungens död den 15 september 
1973 och som riksmarskalk till 1976 års utgång.
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få det litet lugnare. Det var nu möjligt att ta nya
tag med de givna förutsättningarna. Marinpla-
nens principer och operativa ide utgjorde en god
grund att arbeta från, även om en del omorgani-
sationsfrågor som vanligt kunde bli nog så trau-
matiska. Det började också bli dags för H:son
Ericson att överlämna chefskapet för marinen till
efterträdaren Åke Lindemalm. I september 1961
blir dagboksanteckningarna alltmer kortfattade.
De två sista dagarnas noteringar är anmärknings-
värt fåordiga:

27/9 738 Avskedsceremoni på kustflottan.
739 Officersexamen och avskedscere-
moni på KS.
740 KMF föredragit underdånig skri-
velse med framställning av pengar på
tilläggsstat.

28/9 741 SvD-intervju med avkonterfej-
ning.
742 Avskedsbesök hos C Fv [Torsten
Rapp] som redan börjar känna tyngden
av sitt framtida ämbete.
743 Avlämningsprat med C MS.
744 C Pers: diverse mindre personal-
vårdsärenden.

Därmed slöts Stig H:son Ericsons sista arbets-
dag som marinchef utan någon skriftlig kom-
mentar.28

Hovmannen
Som tidigare nämnts blev Stig H:son Ericson
adjutant hos kronprinsen, sedermera Gustaf VI
Adolf.29 Tjänsten sträckte sig inte över många
år. Den första vaktmånaden gjordes i oktober
1938 och den sista i december 1943. Trots att
den blomsterkunnige kronprinsen nog konsta-
terade att H:son Ericson aldrig skulle bli någon
god botaniker, föll adjutantskapet väl ut. Kron-
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prinsparets och H:son Ericsons i övrigt gemen-
samma kulturella intressen var tillräckliga för att
kontakt skulle hållas under de kommande åren.
H:son Ericson hade också haft uppdrag vid sidan
om i näringslivet i form av styrelseuppdrag och
därmed haft god kontakt med en viktig del av
det civila samhället i övrigt. Detta hade också sin
betydelse för kungens val av näste hovmarskalk.

Under det sista året som marinchef kom en
del antydningar om att H:son Ericson påräk-
nades för någon av de befattningar i kungens
tjänst som reserverades för pensionerade högre
officerare. I slutet av maj 1961 blev H:son Eric-
son uppkallad till kungen, vilket således inte var
förvånande. Det kom emellertid som en över-
raskning när kungen rakt på sak frågade om
H:son Ericson kunde efterträda förste hovmar-
skalk Hans Wetter, som måste avgå av hälsoskäl.
Anbudet accepterades och första tjänstgörings-
dag var nyårsdagen 1962. Arbetet började med
kungaparets lunch på Drottningholm för ett
urval av samhällets toppar. I  uppgiften ingick
också att vara riksmarskalkens ställföreträdare.
De dagliga göromålen rörde hovstatens verksam-
het och förvaltning, där samröret med kunga-
paret också skedde på daglig basis. Plikterna i
övrigt var synnerligen mångskiftande.

I maj 1966 gick riksmarskalken Nils Vult von
Steijern ur tiden, efter en kort tids sjukdom.
H:son Ericson inträdde automatiskt som tjäns-
teförrättande till dess kungen fattat beslut om en
efterträdare. Efter några års provisorium frågade
kungen hösten 1969 om H:son Ericson kunde
tänka sig att bli riksmarskalk med ett löfte om
att också kvarstå som förste hovmarskalk under
kungens återstående livstid. Erbjudandet accep-
terades, trots insikten om en ökad arbetsbörda
som i  praktiken redan utfördes. Så förenades
de båda ämbetena pro forma i och med 1970
års ingång. H:son Ericson kvarstod som förste
hovmarskalk till kungens död den 15 september
1973 och som riksmarskalk till 1976 års utgång.
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Vad blev det bestående resultatet?
Numera är det vanligt att se tillkomsten av den 
lätta !ottan som ett resultat av ”Marinplan 
60”. Men begreppet och framför allt tankarna 
bakom är väsentligt äldre än så. Den mentala 
omställ ningen till att acceptera en lätt !otta 
fram för tunga artillerifartyg ägde rum redan 
i sam band med försvarsbeslutet 1942. Denna 
snabba omvändelse var kanske ett resultat av !y-
gets framgångsrika insatser mot slagskepp under 
kriget i Stilla havet. Dessförinnan sökte marinen, 
inklu sive H:son Ericson, förtränga !ygstridskraf-
ternas potential. Eftersom allvarligt menade för-
slag om byggande av artillerifartyg inte framför-
des efter 1947, kom diskussionerna om den lätta 
!ottan främst att handla om jagare. Då kryssarna 
överförts till västkusten kom eskadrarna att bestå 
av jagare och torpedbåtar.

 ”Marinplan 60” innebar en fortsatt inrikt-
ning mot lättare fartyg. Jagar!ottiljer skulle ännu 
under lång tid ingå i !ottan. Men politikerna 
var ovilliga att binda sig till marinplanen, även 
om de instämde i dess grundtankar. Det berodde 
inte på en djup insikt om moderna !ygburna 
vapens inverkan på sjökriget utan på rent fördel-
ningspolitiska överväganden. Resultatet blev en 
utveckling där den be"ntliga !ottan, som skulle 
ersättas med ett större antal mindre fartyg, "ck 
både mindre och färre. ”Marinplan 60” kom, 
lika litet som tidigare planer, att realiseras även 
om grundtanken stod sig. Här var H:son Ericson 
bara en del i ett stort skeende, låt vara att han 
tog initiativet till marinplanen. Hans roll skall 
inte förringas när det gäller marinens tekniska 
förnyelse, då särskilt radar- och ubåtsjaktsystem, 
efter andra världskriget.30

I början av 1950-talet inspirerade H:son 
Ericson till de första försöken med helikoptrar 
inom marinen. Med statsmakternas intresserade 
och positiva bistånd beslöts om anska#ning. De 
första Vertol-maskinerna, de så kallade Bana-
nerna, började levereras 1958. År 1961 bestod 

marinens !ygväsende av åtta Vertol- och åtta lätta 
Alouette-helikoptrar. Ett av H:son Ericsons sista 
o$ciella uppdrag var att inviga helikopterbasen 
på Berga den 4 september 1961. Helikopterorga-
nisationen lever vidare och har aldrig ifrågasatts.31

Försök gjordes 1956 med rörliga am"bieför-
band för strid i skärgård. Överbefälhavaren och 
arméchefen ställde sig tveksamma till kustartille-
riets ”kustjägare”. H:son Ericson genomdrev, 
trots detta, införandet i organisationen och de 
fanns kvar i de am"biebataljoner som sattes upp 
under sent 1990-tal.32

Våren 1958 kunde arbeten sättas igång ute på 
Muskö i Stockholms södra skärgård, efter många 
års utredande. Här skulle byggas en örlogsbas 
med varv insprängd i berg. Anläggningen torde 
ha varit det mest långlivade projekt som Stig 
H:son Ericson var med om att driva. Långt efter 
det att man glömt varför dessa tunnlar spräng-
des, kommer spåren att "nnas kvar.33

Två idéer som H:son Ericson drev "ck inget 
gensvar. Han kämpade i många år för att han-
dels!ottan skulle beväpnas redan i fredstid, men 
intresse fanns inte hos sjöfartsmyndigheter eller 
rederinäringen. Tankarna på att sätta upp mini-
ubåts!ottiljer stannade kvar på idéstadiet.34

Det kan konstateras att H:son Ericson med 
saklighet och kraft hävdade !ottans roll i riks-
försvaret samt inspirerade till och påverkade 
utformningen av !ottan efter andra världskriget. 
Den inriktning på radio-, signal- och torped-
tjänst som han valde i yngre år kom här att göra 
sig starkt gällande.

Mannen bakom ämbetet
Stig H:son Ericson är inte den lättaste att komma 
in på livet. Han har skrivit mycket, men utläm-
nat föga om sig själv om det inte rört sig om 
avsiktliga medgivanden. Särskilt många anek-
doter och vandringssägner "nns det inte.

Stig H:son ”"n som fan” Ericson var känd 
som en något fåfäng man, såväl i sitt yttre som 

Vad blev det bestående resultatet?
Numera är det vanligt att se tillkomsten av den
lätta flottan som ett resultat av "Marinplan
60". Men begreppet och framför allt tankarna
bakom är väsentligt äldre än så. Den mentala
omställningen till att acceptera en lätt flotta
framför tunga artillerifartyg ägde rum redan
i samband med försvarsbeslutet 1942. Denna
snabba omvändelse var kanske ett resultat av fly-
gets framgångsrika insatser mot slagskepp under
kriget i Stilla havet. Dessförinnan sökte marinen,
inklusive H:son Ericson, förtränga flygstridskraf-
ternas potential. Eftersom allvarligt menade för-
slag om byggande av artillerifartyg inte framför-
des efter 1947, kom diskussionerna om den lätta
flottan främst att handla om jagare. Då kryssarna
överförts till västkusten kom eskadrarna att bestå
av jagare och torpedbåtar.

"Marinplan 60" innebar en fortsatt inrikt-
ning mot lättare fartyg. Jagarflottiljer skulle ännu
under lång tid ingå i flottan. Men politikerna
var ovilliga att binda sig till marinplanen, även
om de instämde i dess grundtankar. Det berodde
inte på en djup insikt om moderna flygburna
vapens inverkan på sjökriget utan på rent fördel-
ningspolitiska överväganden. Resultatet blev en
utveckling där den befintliga flottan, som skulle
ersättas med ett större antal mindre fartyg, fick
både mindre och farm. "Marinplan 60" kom,
lika litet som tidigare planer, att realiseras även
om grundtanken stod sig. Här var H:son Ericson
bara en del i ett stort skeende, låt vara att han
tog initiativet till marinplanen. Hans roll skall
inte förringas när det gäller marinens tekniska
förnyelse, då särskilt radar- och ubåtsjaktsystem,
efter andra världskriget."

I början av 1950-talet inspirerade H:son
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Alouette-helikoptrar. Ett av H:son Ericsons sista
officiella uppdrag var att inviga helikopterbasen
på Berga den 4 september 1961. Helikopterorga-
nisationen lever vidare och har aldrig ifrågasatts.31

Försök gjordes 1956 med rörliga amfibieför-
band för strid i skärgård. Överbefälhavaren och
armschefen ställde sig tveksamma till kustartille-
riets "kustjägare". H:son Ericson genomdrev,
trots detta, införandet i organisationen och de
fanns kvar i de amfibiebataljoner som sattes upp
under sent 1990-tal."

Våren 1958 kunde arbeten sättas igång ute på
Muskö i Stockholms södra skärgård, efter många
års utredande. Här skulle byggas en örlogsbas
med varv insprängd i berg. Anläggningen torde
ha varit det mest långlivade projekt som Stig
H:son Ericson var med om att driva. Långt efter
det att man glömt varför dessa tunnlar spräng-
des, kommer spåren att finnas kvar."

Två ideer som H:son Ericson drev fick inget
gensvar. Han kämpade i många år för att han-
delsflottan skulle beväpnas redan i fredstid, men
intresse fanns inte hos sjöfartsmyndigheter eller
rederinäringen. Tankarna på att sätta upp mini-
ubåtsflottiljer stannade kvar på iastadiet."

Det kan konstateras att H:son Ericson med
saklighet och kraft hävdade flottans roll i riks-
försvaret samt inspirerade til l och påverkade
utformningen av flottan efter andra världskriget.
Den inriktning på radio-, signal- och torped-
tjänst som han valde i yngre år kom här att göra
sig starkt gällande.

Mannen bakom ämbetet
Stig H:son Ericson är inte den lättaste att komma
in på livet. Han har skrivit mycket, men utläm-
nat föga om sig själv om det inte rört sig om
avsiktliga medgivanden. Särskilt många anek-
doter och vandringssägner finns det inte.

Stig H:son "fin som fan" Ericson var känd
som en något fåfäng man, såväl i sitt yttre som

Stig H:son Ericson 1 211



212 | Marinen

intellektuellt. Den intellektuella fåfängan mani-
festerar sig i memoarerna. Inte så att det skulle 
röra sig om pekoral i någon form, på intet vis. 
De är mycket välskrivna. Men nog märks det att 
han vill briljera med sin humanistiska bildning.

Bildningen var inte bara ett löst utanverk. Den 
var djupt rotad i den H:son Ericsonska naturen, 
vilket var en viktig förutsättning för att Gustaf VI 
Adolf skulle utse honom till sin förste hovmar-
skalk. Ytterligare en var att H:son Ericson hade 
goda kontakter med delar av samhället i övrigt. 
Men det fanns mer. H:son Ericson skriver sken-
bart mycket om sina privata förhållanden, men 
egentligen föga om familjen. En liten eftergift 
!nns emellertid där han skriver om sin hustru 
Barbros betydelse för riksmarskalksämbetets utö-
vande:

Till dessa måste jag – utanför hovets krets – 
foga riksmarskalkens maka, som genom sin 
ställning bar en inte ringa börda i samband 
med mottagningar, diplomatmiddagar och 
liknande tillfällen. Utan Babs uppo"rande 
och många gånger betungande åtaganden i 
tjänsten, dels i våra hem i Stockholm och 
på So!ero, dels på Slottet hade jag inte 
tillnärmelsevis kunnat lösa mina uppgif-
ter. Hennes barndoms erfarenheter från ett 
stort gästfritt hem på Rörstrands slott var 
henne till stor hjälp. Här är inte platsen att 
belysa hennes personlighet. Den kunde inte 
ha varit bättre.35

Vi börjar nu närma oss mannen bakom ämbe-
tet. Redan i det tidigare skrivna framskymtar en 
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festerar sig i memoarerna. Inte så att det skulle
röra sig om pekoral i någon form, på intet vis.
De är mycket välskrivna. Men nog märks det att
han vill briljera med sin humanistiska bildning.

Bildningen var inte bara ett löst utanverk. Den
var djupt rotad i den H:son Ericsonska naturen,
vilket var en viktig förutsättning för att Gustaf VI
Adolf skulle utse honom till sin förste hovmar-
skalk. Ytterligare en var att H:son Ericson hade
goda kontakter med delar av samhället i övrigt.
Men det fanns mer. H:son Ericson skriver sken-
bart mycket om sina privata förhållanden, men
egentligen föga om familjen. En liten eftergift
finns emellertid där han skriver om sin hustru
Barbros betydelse för riksmarskalksämbetets utö-
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Till dessa måste jag — utanför hovets krets —
foga riksmarskalkens maka, som genom sin
ställning bar en inte ringa börda i samband
med mottagningar, diplomatmiddagar och
liknande tillfällen. Utan Babs uppoffrande
och många gånger betungande åtaganden i
tjänsten, dels i våra hem i Stockholm och
på Sofiero, dels på Slottet hade jag inte
tillnärmelsevis kunnat lösa mina uppgif-
ter. Hennes barndoms erfarenheter från ett
stort gästfritt hem på Rörstrands slott var
henne till stor hjälp. Här är inte platsen att
belysa hennes personlighet. Den kunde inte
ha varit bättre."

Vi börjar nu närma oss mannen bakom ämbe-
tet. Redan i det tidigare skrivna framskymtar en
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del av hans karaktär och personlighet. Bakom 
fasaden av den avmätte personen fanns en man 
med stark vilja och hårda nypor. Eventuella 
känslor visas endast under mycket kontrolle-
rade former, i såväl memoarer som dagböcker. 
Det är när kärleken till !ottan och sjötjänsten 
kommer till uttryck. Till saken hör att H:son 
Ericson är mycket korthuggen i sina dagböcker. 
I personomdömen kan han emellertid, trots sin 
återhållsamhet, vara ganska sarkastisk. I tjänsten 
var han mycket behärskad men ofta ganska kärv. 
Den enda egentliga känsloyttringen som "nns i 
dagböckerna från marinchefstiden var när han 
”beviljade” (S. H.E.) att de sista pansarskeppen 
skulle skrotas.

H:son Ericson var en stabstaktiker av rang. 
Han lyckades navigera mellan motstridiga viljor 
och länge inta en avvaktande hållning, det må ha 
varit den lätta !ottans tillkomst eller anska#an-
det av svenska kärnvapen. H:son Ericson pend-
lade faktiskt mellan ytterligheter. Han föreslog 
såväl monitoren med 35 cm artilleri som den 
extremt lätta motortorpedbåten T 201 för fram-
tida anska#ning, med dryga tio års mellanrum.

Han var också mycket ordningsam. Det fram-
går inte minst av det välordnade, omfattande 
och innehållsrika privatarkiv som överlämnats 
till Krigsarkivet. Frånsett mer eller mindre o$-
ciella handlingar "nns en rikhaltig brevväxling, 
med ett undantag. Endast några få brev från 
släktingar åter"nns i samlingen. Även här stänger 
H:son Ericson dörren till det innersta privatlivet.

Till bilden kan också fogas att H:son Ericson 
var rätlinjigt plikttrogen och lojal. Han hyste en 
respektfull beundran för såväl sin far som kung 
Gustaf VI Adolf. H:son Ericsons synpunkter på 
hur en svensk o$cer bör vara framgår mycket väl 
i boken Kuling längs kusten, egenskaper som han 
nog själv strävade att leva upp till. En liten tagg 
i hjärtat kan anas i det skrivna. H:son Ericson 
hade nog önskat bli god vän med sin far tidigare 
än vad som kom att ske. Men på den tiden var 
det inte naturligt med otvungna relationer gene-
rationerna emellan.

I Svenskt Biogra!skt Lexikon har det skrivits 
om fadern:

Härtill kan läggas bilden av Ericson som 
en kultiverad världsman, utåt ganska sträv, 
ibland frän och bitande ironisk, men sam-
tidigt med en butter humor som vann hans 
motståndare. Han kunde vara bister, men 
bibehöll sitt lugn, en ovärderlig tillgång vid 
förhandlingsbordet. Därtill kom en stor 
formuleringsskicklighet. Hans goda hjärta 
förska#ade honom många vänner, samti-
digt som hans rätlinjiga och kraftfulla per-
sonlighet imponerade.36

Omdömet är kanske tillämpligt på sonen i viss 
mån. Men Stig H:son Ericson torde ha haft en 
mer älskvärd om än avmätt framtoning utom 
tjänsten i kontakterna med den allmänna värl-
den.

Stig H:son Ericson och till höger och snett bakom 
honom överstelöjtnant Jean Accart, flygaress under 
andra världskriget, i samband med prov med den 
lätta helikoptern Alouette och trådstyrd robot år 
1958. År 1961 hade marinen åtta Vertol- och åtta 
lätta Alouette-helikoptrar.
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sonlighet imponerade."

Omdömet är kanske tillämpligt på sonen i viss
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Per Rudberg under övningar i Västerhavet i februari 
1970. Rudberg var chef för marinen 1978–84, en tid 
som bland annat präglades av ubåtsjakt. Såväl före 
som efter sin tid som marinchef hade han också det 
särskilda uppdraget att vid krigsutbrott bege sig 
utomlands för att därifrån stödja de svenska krigs-
ansträngningarna. 

Per Rudberg under övningar i Västerhavet i februari
1970. Rudberg var chef för marinen 1978-84, en tid
som bland annat präglades av ubåtsjakt. Såväl före
som efter sin tid som marinchef hade han också det
särskilda uppdraget att vid krigsutbrott bege sig
utomlands för att därifrån stödja de svenska krigs-
ansträngningarna.
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Per Rudberg föddes 1922 i Vänersborg. Hans 
föräldrar var komministern, sedermera biskopen, 
Yngve Rudberg och hans maka Margit. Han tog 
studenten i Uppsala 1941 och utexaminerades 
från Kungl. Sjökrigsskolan 1944. Han beford-
rades till löjtnant 1946 och var kadetto!cer 
under åren 1951 till 1954, då han befordrades 
till kapten. Under åren 1955 till 1957 var han 
adjutant till dåvarande chefen för marinen, Stig 
H:son Ericson.

Per Rudberg befordrades 1960 till kommen-
dörkapten av 2:a graden och tjänstgjorde som 
fartygschef på jagarna Magne och Östergötland 
samt i Ostkustens marinkommando. År 1964  
befor drades han till kommendörkapten av 1:a 
graden och tjänstgjorde vid försvarsstabens sek-
tion 4 som chef för studieavdelningen fram till 
1967, då han blev chef för 1:a jagar"ottiljen och 
kommendör. Under åren 1970 till 1973 var han 
som kommendör av 1:a graden chef för ope-
rationsledning 2 i försvarsstaben med ansvar 
för krigsplanläggningen. Han befordrades till 
konter amiral och var sedan chef för Nedre 

Norrlands militärområde från 1973 till 1978.
År 1978 befordrades Rudberg till viceamiral 

och chef för marinen. Han gick i pension 1984. 
Efter pensioneringen var han bland annat med 
och grundade Rotaryklubben ”Värmdö Skär-
gård”. Han var dessutom kyrkvärd i Värmdö 
församling i 17 år och ordförande i kyrkofull-
mäktige. Per Rudberg avled den 9 maj 2010.

Minnesteckningarna nedan grundas på Per 
Rudbergs nedtecknade levnadsminnen, I vått 
och torrt, som utgetts som bok inom familjen. 
Boken omfattar Rudbergs hågkomster fram till 
och med tjänstgöringen som militärbefälhavare 
i Nedre Norrlands militärområde. Hans tjänste-
dagbok under den tid han var chef för marinen 
har utgjort det bärande underlaget för beskriv-
ningen av tiden från 1978. Till detta skall fogas 
mina, författarens, samtal med kollegor och 
min personliga erfarenhet av Per Rudberg som 
chef för 1:a jagar"ottiljen (på jagaren Småland   ) 
och som chef för marinen (på försvarsstabens 
sektion 4 och som chef för marinstabens studie-
avdelning).
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Ungdomsåren
Per Rudberg växte upp i prästgården i Väners-
borg. De sociala klyftorna växte under depres-
sionen. Han uppfattade att det rådde stor arbets-
löshet med tillhörande misär, nödutspisning, 
tiggeri, ja till och med hat mellan de fattiga 
och de mera välbärgade. Till de senare hörde 
prästen. Att prästens ”onge” skulle klås upp när 
tillfälle gavs ansågs givet. Han !ck tidigt lära sig 
att slåss och kom ofta hem blodig.

Per höll ofta till i hamnen och blev god 
vän med hamnbusarna, som tog väl hand om 
honom. När hans mor !ck höra detta bad hon 
sin man förbjuda Per att vara vid hamnen. Hans 
far ansåg emellertid att det inte var så farligt och 
lät det hela bero. Fadern var också fängelsepräst, 
och det blev en tradition att Per på juldagsmor-
gonen följde med till fängelset.

En tidig syssla för Per, från det att han var 
fem år gammal, var att bära in ved till spis och 
kakel ugnar. Han bestämde sig också tidigt, som 
femåring, för att bli sjöo"cer. Det skulle visa sig 
att även annat skedde tidigt. Han blev tredje-
klass scout innan han var gammal nog att få bli 
scout, och han förlovade sig som kadett trots att 
detta då ansågs vara fel.

Per Rudberg började i en privatskola. När 
den efter två år upphörde placerades han i folk-
skolan och !ck till kamrater dem han hade haft 
som motståndare i många gatuslagsmål. Det 
blev en kämpig skolstart till dess han slagit sig 
fram till en framskjuten plats i klassens hierarki. 
Efter fyra år var det dags att söka till läroverket. 
Det var antagningsprov i svenska och matema-

tik. Han blev till sin stora förvåning antagen 
trots att han inte varit #itig i folkskolan.

Som för många andra familjer, som hade råd, 
ingick det vid den tiden att bo på sommarnöje 
ett par månader varje år. Per !ck då möjligheter 
att vara vid havet och segla. Han blev bekant 
med en !skare, som frikostigt delade med sig av 
sin livs!loso!.

Under 1933 blev fadern förordnad som kyrko-
herde i svenska församlingen i Berlin. Under 
denna tid blev Per vittne till den förändring som 
då skedde i Tyskland. De var övervakade hela 
tiden, inte minst av portvakten som myndighe-
terna hade påtvingat kyrkan. Han konstaterar 
själv att en uppgift blev att på olika sätt lotsa 
icke önskvärda gäster till och från församlingen 
och familjens bostad. Han såg också hur en man 
blev nedslagen och ihjälsparkad av två SA-män 
utan att två poliser som stod i närheten ingrep. 
Det spreds rykten om ingripande från Gestapo 
och om människor som försvann spårlöst. För-
söken att varna för detta lyckades inte alltid. 
Det kunde visa sig vara Gestapo som öppnade 
när man ringde på. Vistelsen i Berlin satte nog 
mycket stor prägel på Per för all framtid.

När Per Rudberg skulle börja i gymnasiet 
sades det unisont att ingen i släkten hade gått 
annat än latinlinjen. Och så !ck det bli, även 
om det senare innebar en kompletterande ut- 
bildning eftersom reallinjen var ett krav för att 
kunna bli sjöo"cer. Denna genomfördes i slutet 
av andra ring och under sommaren. Därefter 
började han i tredje ring på reallinjen. Som 
gymnasist i Uppsala startade han en marinföre-

I början av 1950-talet studerade Per Rudberg vid den 
franska sjökrigshögskolan, bland annat kursen Cour 
Supérieur Interarmée (högre kurs för gemensamma 
operationer). Det resulterade i goda internatio-
nella kontakter, något som fick betydelse för hans 

fortsatta karriär. Sverige sände alltid en liten elit av 
yngre officerare till de stora västländerna för högre 
utbildning och nätverksbyggande. 

I början av 1950-talet studerade Per Rudberg vid den
franska sjökrigshögskolan, bland annat kursen Cour
SuOrieur In terarme (högre kurs för gemensamma
operationer). Det resulterade i goda internatio-
nella kontakter, något som fick betydelse för hans

Ungdomsåren
Per Rudberg växte upp i prästgården i Väners-
borg. De sociala klyftorna växte under depres-
sionen. Han uppfattade att det rådde stor arbets-
löshet med tillhörande misär, nödutspisning,
tiggeri, ja till och med hat mellan de fattiga
och de mera välbärgade. Till de senare hörde
prästen. Att prästens "onge" skulle klås upp när
tillfälle gavs ansågs givet. Han fick tidigt lära sig
att slåss och kom ofta hem blodig.

Per höll ofta till i  hamnen och blev god
vän med hamnbusarna, som tog väl hand om
honom. När hans mor fick höra detta bad hon
sin man förbjuda Per att vara vid hamnen. Hans
far ansåg emellertid att det inte var så farligt och
lät det hela bero. Fadern var också fängelsepräst,
och det blev en tradition att Per på juldagsmor-
gonen följde med till fängelset.

En tidig syssla för Per, från det att han var
fem år gammal, var att bära in ved till spis och
kakelugnar. Han bestämde sig också tidigt, som
femåring, för att bli sjöofficer. Det skulle visa sig
att även annat skedde tidigt. Han blev tredje-
klass scout innan han var gammal nog att få bli
scout, och han förlovade sig som kadett trots att
detta då ansågs vara fel.

Per Rudberg började i en privatskola. När
den efter två år upphörde placerades han i folk-
skolan och fick till kamrater dem han hade haft
som motståndare i många gatuslagsmål. Det
blev en kämpig skolstart till dess han slagit sig
fram till en framskjuten plats i klassens hierarki.
Efter fyra år var det dags att söka till läroverket.
Det var antagningsprov i svenska och matema-

216 I Marinen

fortsatta karriär. Sverige sände alltid en liten elit av
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ning, vilken blev Sveriges största, förmodligen 
därför att Rudberg satte entréavgiften till fem 
kronor för icke medlemmar och en krona för 
medlemmar samtidigt som årsavgiften för med-
lemmar var tre kronor. Han spelade också hand-
boll och började sjunga i kör.

Efter krigsutbrottet, mellan näst sista och 
sista ring, ansökte Rudberg om anställning som 
krigsfrivillig i !ottan. Han blev antagen som 
tredje klassens sjöman. Först blev det tjänst-
göring på hjälpkryssaren Fidra och sedan vid 
sjöreserven på Skeppsholmen i Stockholm på 
segelfartyget Amarant. Efter pannexplosionen 
på pansarskeppet Gustaf V den 17 juli 1940, där 
åtta människor dog, beordrades alla i sjöreser-
ven ombord på skeppet för att rensa upp i pann-
rummet. Även detta gav Per viktiga erfarenheter 
inför vad som komma skulle.

Beredskap för chefskap utomlands
Per Rudberg gick Kungl. Sjökrigshögskolans 

allmänna kurs 1951–52 med bra betyg, topp i 
alla ämnen. Den prestationen har inte slagits än 
i dag. Han kommenderades senare till den fran-
ska sjökrigshögskolan. Han gick första året vid 
École de Guerre Navale och året därpå kursen 
Cour Supérieur Interarmée. Han klarade av kur-
serna med glans, vilket skulle få stor betydelse 
senare i hans karriär. Hans betyg från kurserna 
i franska sändes tjänstevägen till marinstaben 
men också till försvarsdepartementet. Detta 
ledde till att försvarsminister Sven Andersson 
kallade på honom. Försvarsministern frågade 
vilka kontakter han hade med högre franska, 
amerikanska och brittiska sjöo"cerare. För-
svarsministern uppmanade honom att behålla 
kontakterna ”då de kunde bli det enda som räd-
dade oss” och antydde att han avsåg att utnyttja 
Rudberg i sådan verksamhet där personliga kon-
takter var avgörande. Detta var början på Rud-
bergs beredskap att som chef resa utomlands om 
Sverige skulle hamna i krig.
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Som chef för försvarsstabens operationsled-
ning 2 hade Rudberg även ansvar för att svensk 
militär alltid tjänstgjorde i den svenska delega-
tionen vid nedrustningskonferensen i Genève, 
där Alva Myrdal var ambassadör. Alva Myrdal 
och Per Rudberg kände varandra från 1965 års 
försvarsutredning. Hon begärde ofta att han 
skulle närvara då viktigare policy- eller sak-
ärenden behandlades. Det blev många besök 
i Genève, delvis på bekostnad av arbetet på 
hemmaplan. När Bengt Lundvall tillträtt som 
chef för marinen hade han och Rudberg täta 
och omfattande kontakter. De hade också ett 
uppdrag gemensamt: att vid krigsfara eller 
krigsutbrott bege sig till Storbritannien alter-
nativt USA för att därifrån stödja den svenska 
krigsansträngningen. Detta förklarade det som 
Sven Andersson vid !era tillfällen hade antytt, 
och Rudberg "ck regelmässigt hålla föredrag 
för gästande försvarsministrar. Försvarsminis-
tern ansåg att det var bra om de kände honom. 

I Rudbergs uppdrag ingick också att hålla god 
men diskret kontakt med det norska och danska 
försvaret. Dåvarande överbefälhavaren, Stig 
Synnergren, var väl medveten om detta och gav 
sin diskreta välsignelse. 

Per Rudberg efterträdde 1973 Tage Ohlin 
som militärbefälhavare i Nedre Norrlands mili-
tärområde. Hans företrädare som militärbefäl-
havare avsåg att bo kvar i Östersund efter sin 
pensionering. Det passade Rudberg bra. Genom 
att då och då orientera Ohlin upprätthöll han 
dennes kunskap om vad som hände i och kring 
militärområdet så att Ohlin skulle kunna hoppa 
in som militärbefälhavare om Rudberg blev 
skickad utomlands.

Uppdraget att vara beredd att som chef resa 
utomlands om Sverige skulle hamna i krig upp-
rätthöll Rudberg under sin tid som chef för 
marinen och han tog med sig det uppdraget 
efter pensioneringen. När Olof Palme mörda-
des den 28 februari 1986 var han beredd att resa 
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utomlands, menar Mikael Holmström i sin bok 
Den dolda alliansen.1 Uppdraget avvecklades i 
början av 1990-talet.

Arvet från tidigare chefer för marinen
Då Per Rudberg tillträdde som chef för marinen 
konstaterade han att marinen hade allvarliga 
kapacitetsbrister inom så gott som samtliga för-
band och vapensystem. Möjligheterna att repa-
rera dessa brister försvårades emellertid av stora 
ekonomiska problem. Hans företrädare, amiral 
Bengt Lundvall, hade under en följd av år påtalat 
de brister som fanns inom marinen. Bland annat 
saknades i praktiken förmåga till uthållig ubåts-
jakt. Andra brister gällde rörligt kustartilleri och 
förmåga att lokalisera minor för skydd av kust-
sjöfart såväl i krigstid som under neutralitet och 
i fred. Till detta fogades behovet av ny sjömåls-
robot till torpedbåtar av Norr köpingsklassen 
och kustrobotbatterier. Lundvall ansåg att den 
avvägning som överbefälhavaren hade gjort i de 
senaste programplanerna inte svarade mot för-
svarsbeslutets (1977) inriktning av den operativa 
förmågan inom !era viktiga områden.

Den utveckling som Rudberg nu skulle driva 
vidare, det vill säga att förändra marinen från 
en utbildningsmarin till en beredskapsmarin, 
krävde hårda nypor. Det handlade om att få 
balans i mari nens driftkostnader, om utveckling 
av en sjö målsrobot, av rörligt kustartilleri, min-
röjningsfartyg och fartygsburen ubåtsjakt. En 
satsning på förmåga att motverka ubåtskränk-
ningar kunde dessutom leda till nedtoning av 
den långsiktiga beredskapen. Samtidigt pågick 

studier inom övriga försvarsgrenar för att förnya 
attack!ygsystemet, modernisera luftvärnet och 
mekanisera armén, vilket också krävde bety-
dande ekonomiska satsningar.

Vid tillträdet som chef för marinen bestämde 
sig Rudberg för att marinen skulle ändra policy 
i militärledningen genom att upphöra med de 
frekventa avvikande meningar mot överbefäl-
havarens beslut som Bengt Lundvall hade gjort 
till vana i sin envig med förre överbefälhavaren, 
Stig Synnergren. Rudberg gjorde en överens-
kommelse med den nye överbefälhavaren, Len-
nart Ljung, om en öppen dialog och att avvi-
kande meningar efter beslut skulle tillhöra 
his torien. Initialt fungerade detta väl, men blev 
under stundom svårt att hålla. Denna inställning 
stäm mer väl med Rudbergs etik och uppfatt-
ning att sam förstånd efter diskussioner var det 
bästa för att åstadkomma en bra och väl avvägd 
försvars makt som svarade mot den inriktning 
som försvarsbesluten gav uttryck för.

Ljung uppskattade samarbetet med Rudberg. 
I en av sina tjänstedagböcker skriver han:

I tjänsten har vi också haft många gemen-
samma värderingar. Naturligtvis har Per 
inte minst som CM behövt hävda de spe-
ciella marina intressena. Jag tycker att han, 
med få undantag, har gjort [det] bra. Hans 
låga pro"l har gjort det lätt att umgås med 
honom även på punkter där man som ÖB 
har haft en annan åsikt än vad han haft 
som marinchef. Jag tror att Per i många 
avseenden har betytt mycket för den 

Den svenska och den ryska delegationen vid 
nedrustnings konferensen i Genève 1971. Ambassa-
dören vid konferensen, Alva Myrdal, ville ofta att Per 
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mellan blocken, främst på kärnvapenområdet.
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robot till torpedbåtar av Norrköpingsklassen
och kustrobotbatterier. Lundvall ansåg att den
avvägning som överbefälhavaren hade gjort i de
senaste programplanerna inte svarade mot för-
svarsbeslutets (1977) inriktning av den operativa
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marina verksamheten under den aktuella 
perioden, som sannerligen inte varit lätt 
att leda som CM. Ubåtsincidenterna, låga 
anslag och en inte obetydlig intern kon-
kurrens.2

Marinen – flottan och kustartilleriet
Per Rudberg konstaterade att det var nödvändigt 
att förändra attityden i kontakterna mellan !ot-
tan och kustartilleriet för att få balans i marinens 
driftkostnader och därmed säkra den materiella 
förnyelsen, i första hand vad gällde ledning, sjö-
bevakning, underhåll och underhållsbaser. Vid 
samtal med överbefälhavaren bad han om ett 
utredningsuppdrag i anslutning till den utred-
ning han startade. Han ville dock att uppdra-
get skulle utformas efter det att hans utredning 
hade påbörjats, detta för att de ”knäckfrågor” 
som utredningen kom fram till i analysen skulle 
kunna infogas i direktiven. Samtidigt "ck utred-
ningsuppdraget inte innebära någon tidspress.

Rudberg stod inför många nödvändiga och 
för marinen betydelsefulla förändringar. Det 
stod fullt klart för honom att marinens organi-
sation måste reduceras och e#ektiviseras, inte 
bara av ekonomiska skäl utan även som en följd 
av interna problem. Han var väl införstådd med 
att vissa chefer borde lyftas ut, detta trots att 
en sådan åtgärd stred mot hans grundläggande 
inställning. Hans uppfattning om rådande för-
hållanden var mycket tydlig. Han ansåg att för-
hållandena var oacceptabla, att marinen – som 
en följd av attityden i kontakterna mellan !ot-
tan och kustartilleriet – gjorde sig löjlig utåt och 
att själva tilltron till marinen var i fara. Flottan 
och kustartilleriet måste agera tillsammans. Allt 
annat skulle få enbart negativa konsekvenser. 
Han insåg att det förelåg många stötestenar för 
att åstadkomma det han eftersträvade. De omfat-
tade främst ledningsorganisation i fred och krig 
samt gemensamma verksamheter som bas- och 
underhållstjänst samt övervakning. Och detta 

blev en för honom och marinen nödvändig men 
mycket svårhanterlig förändring att genomföra 
under 1980-talets ubåtsincidenter.

Per Rudberg ville förändra och bredda utbild-
ningen, inte bara på övergripande nivå utan 
även inom områden där det med ”skohorn” var 
möjligt. Syftet var att skapa en mer användbar 
marino!cer och som följd av detta komma bort 
från missförstånd grundade på okunnighet. 
Ett led i denna utveckling skulle utgöras av att 
inspektionsverksamheten utformades enhetligt. 
Strävan skulle vara att samordna såväl chefens 
för marinen utbildningsinspektion som Försva-
rets materielverks materielinspektion och mili-
tärbefälhavarnas beredskapsinspektioner.

Rudberg hade fått gehör hos överbefälhavaren 
och chefen för försvarsstaben för att den marina 
delen av försvarsstabens lednings-, bas- och 
underhållsutredning kunde genomföras under 
ledning av chefen för marinen. Han utsåg kom-
mendören av 1:a graden Göte Blom och överste 
Per Fernander att leda marinens del i försvarssta-
bens utredning. De "ck i uppdrag att själva före-
slå medarbetare i utredningen. Rudberg beto-
nade att medarbetarna skulle vara ur en yngre 
generation än utredarna, det vill säga bland dem 
som skulle ”ta över” ledningen i framtiden. 

Som så många gånger tidigare när det gällde 
gemensam ledning och samordnad verksamhet, 
utmynnade utredningen i ett behov av vidare 
bearbetning inom många områden. Det går att 
ana ett visst mått av besvikelse hos Rudberg när 
den nye marinstabschefen, generalmajor Torsten 
Engberg, 1984 väckte frågan om att tillsätta två 
separata grupper, en ur !ottan och en ur kust-
artilleriet, för att fullfölja det arbete som för-
svarsstabens utredning Marin 90 hade påbörjat. 
Han tillstyrkte förslaget direkt och beslöt att en 
tredje grupp skulle bildas, som skulle ta emot 
och föra samman de två gruppernas resultat.

En annan och nödvändig förändring var ratio-
nalisering, framför allt av marinens fredstida 
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drift. Här var det enligt Rudberg nödvändigt 
att sam ordna och samorganisera så mycket av 
verksamheten som möjligt. Hans strävan var att 
så långt det gick behålla en marin närvaro över 
hela landet. Men för att lyckas med detta krävdes 
att led ningen i såväl fred som krig samordnades 
eller slogs samman och att sammanslagningen 
accep terades av såväl !ottan som kustartilleriet. 
Överbefälhavaren var också inne på samma linje 
men hade svårt att förstå skillnaden mellan de 
marina förbanden i Stockholm och i Karlskrona 
å ena sidan och de marina förbanden i Göte borg, 
Härnösand och på Gotland å den andra. Detta 
förhållande förstärktes av överbefäl havarens 
negativa inställning till benämningen ”marin-
kommandon”, som Rudberg önskade. Även 
chefen för marinstaben och kustartilleriet hade 
svårt att acceptera en sammanslagning och denna 
benämning.

Det måste påpekas att den gemensamma 
ledningen – milostaberna – innebar att !ottan 
och !ygvapnet "ck en tredje ledningsnivå som 
inte var nödvändig. Den innebar en allvarlig 
kraft splittring av de begränsade kvalitativa och 
professionella sjöoperativa kompetenserna. Rud-
bergs inställning var logisk. I Stockholm och 
Karlskrona skulle en gemensam fredsorganisa-
tion bli så stor att det kunde innebära ytterligare 
en ledningsnivå. Inom de övriga områdena fanns 
inte denna svårighet. Han hävdade av detta skäl 
starkt att det gick att rationalisera inom den 
fredstida driften och därmed avstå från nedlägg-
ning av ett eller !era av förbanden. Detta marke-
rade han tydligt för överbefälhavaren. Han strä-
vade efter rationaliseringar inom alla områden. 
Exempel på detta är sammanslagningen mellan 
örlogsbasen och kustartilleriförsvaret i Göte-
borg och att i Karlskrona lämna Bataljon Sparre 
genom att låta de värnpliktiga i princip rycka in 
på de sjögående förband som de var avsedda att 
bemanna. Därmed uppnådde Rudberg möjlig-
heter för marinen att kunna anpassa beredskaps-

nivån i samklang med omvärldsutvecklingen. 
Det stelbenta värnpliktssystemet mjukades upp. 
De värnpliktigas totala tjänstgöringsplikt (inklu-
sive repetitionsutbildning) kunde tas ut på en 
gång. Detta möjliggjorde övergången från en 
utbildningsmarin till en insatsmarin.

Omedelbar beredskap
För Per Rudberg var god beredskap ett nyckel-
ord. Han tog över befälet på jagaren Östergöt-
land vid samma tidpunkt som notkrisen inträf-
fade 1961. Något förenklat handlade notkrisen 
om att Sovjetunionens utrikesminister Andrej 
Gro myko i en diplomatisk not krävde att den 
"n ska rege ringen skulle förlänga VSB-avtalet 
(Vän skaps-, samarbets- och biståndsavtalet3) och 
fortsatt avhålla sig från samarbeten med väst-
makterna.4 Finlands president Kekkonen kal- 
lades till Novosibirsk för överläggning med de 
sovjetiska ledarna. 

Notkrisen satte sin prägel på utbildningen 
ombord på jagaren. I Sverige befarades att Sovjet 
skulle kräva att sovjetiska förband "ck förläggas 
till Finland med VSB-avtalet som förevändning. 
Rudberg ökade beredskapen ombord på jagaren, 
bland annat genom att gå upp i stor luftvärns-
beredskap varje dag före gryningen. Vidare var 
han mån om att så snart som möjligt få besätt-
ningen intrimmad i sina drabbningsbefattningar. 
Jagaren Östergötland genomförde övningar utan-
för Karlskrona tre dagar varje vecka, vilket var 
betydligt mer än vad jagarna i Stockholm gjorde. 
Det kom också klagomål från besättningen. Vid 
divisioner med alle man5 förklarade dock Rud-
berg varför, och besättningen accepterade detta. 

I slutet av februari ombaserades jagaren till 
Hårs#ärden. Det konstaterades att utbildnings-
nivån på jagaren Östergötland var bättre än på 
de övriga fartygen. Det resulterade också i att 
jagaren med stor marginal vann kust!ottans täv-
ling det året. Även andra händelser hade säkert 
påverkat Rudbergs inställning att utbildningen 
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inom försvarsmakten syftade till, åtminstone för 
!ygvapnet och marinen, att skapa förband som 
omedelbart kunde sättas in. Denna inställning 
hade sin grund i erfarenheter från hans första 
år till sjöss under slutskedet av det andra världs-
kriget. Han deltog i sökandet efter överlevande 
efter torpederingen av Gotlandsfärjan Hansa och 
i eskorten av bland annat den danska färjan Store 
Bælt runt Skåne medan tyska jagare försökte 
påverka för!yttningen.

Ett exempel på betydelsen av att snabbt 
kunna sätta in förband är en incident som inträf-
fade på sommaren 1962. Då genomfördes för- 
sök med robot 086 utanför norra Gotland. Den 
sam lade jagardivisionen som övade i samma om- 
råde "ck kontakt med en främmande ubåt. Vid 
närmare undersökning "ck man en entydig 
hydrofonkontakt. Ubåten varnades med knall-
skott. Ingen reaktion. Jagaren Halland begärde 
att få utnyttja vapenmakt. Detta tilläts inte men 
väl att man "ck fälla två sjunkbomber. Ubåten 
satte fart, men inte mot internationellt vatten 
(fyra distansminuter då) utan mot de två övriga 
jagarna. Även dessa gjorde vapeninsats. Först 
därefter gick ubåten mot internationellt vatten. 
Under den timslånga ubåtsjakten "ck man ytter-
ligare en hydrofonkontakt, som dock förlorades.

Ett annat exempel är när ett nytt utbildnings-
system för värnpliktiga infördes 1967/68. Det 
innebar i princip att en grundläggande utbild-
ning först skulle genomföras innan man senare 
genom repetitionsutbildning skulle organisera 
krigsförbandet. Den beredskap som kunde upp-
rätthållas skulle ses som en biprodukt av utbild-

ningssystemet. Enligt Rudberg var detta nästan 
som att öppna bottenventilen på ett fartyg. Det 
innebar att marinens låga beredskapsnivå under 
vinterhalvåret permanentades.

Ett tredje exempel är krisen i Tjeckoslovakien 
i juli 1968. Rudberg, då chef för 1:a jagar!ottil-
jen, förvarnade alla som var på ledighet om att 
de kunde bli återkallade. Chefen för kust!ot-
tan blev irriterad på detta, som han uppfattade 
som slöseri med övningspengar. Denna kritik 
försvann emellertid direkt när Sovjetunionen 
gick in i Tjeckoslovakien. Jagar!ottiljen bedrev 
samtidigt övningar i Bottenhavet. Flottiljen för-
töjde i Gävle och alla fartyg bunkrade. Rudberg 
besökte Nils Sköld, som då var chef för Hälsinge 
regemente, och frågade vilka beredskapsåtgärder 
han vidtagit. Han bad också om hjälp att åter-
kalla besättningarna om det skulle bli nödvän-
digt. Sköld var helt oförstående, då han ansåg 
att Sovjetunionens ingripande i Tjeckoslovakien 
inte gällde Sverige. Sent på kvällen samma dag 
kom order från försvarsstaben och marinstaben 
att två torpedbåtar omgående skulle ombase-
ras till södra Östersjön. Med polisens (inte 
regementets) hjälp kunde fyra torpedbåtsbesätt-
ningar och huvuddelen av jagarnas besättningar 
återsamlas ombord. Två torpedbåtar avgick 
söderut efter knappt halvannan timme. Resten 
av jagar!ottiljen ombaserade till Hårs#ärden 
och höll hög beredskap även stillaliggande med 
bland annat påeldade pannor. Det fanns en 
positiv politisk förståelse för en väl fungerande 
underrättelsetjänst. Men erhållna underrättel-
ser ledde sällan till politiska beslut att vidta åt- 

Per Rudberg och Olof Palme ombord på kustflottan 
1969. Rudberg var vid denna tid kommendör och chef 
för Första jagarflottiljen. Försvarsfrågan var svår-
hanterlig för Palme, som efterträdde Erlander som 
partiordförande och statsminister detta år.

Per Rudberg och Olof Palme ombord på kustflottan
1969. Rudberg var vid denna tid kommendör och chef
för Första jagarflotti l jen. Försvarsfrågan var svår-
hanterlig för Palme, som efterträdde Erlander som
partiordförande och statsminister detta år.

inom försvarsmakten syftade till, åtminstone för
flygvapnet och marinen, att skapa förband som
omedelbart kunde sättas in. Denna inställning
hade sin grund i erfarenheter från hans första
år till sjöss under slutskedet av det andra världs-
kriget. Han deltog i sökandet efter överlevande
efter torpederingen av Gotlandsfärjan Hansa och
i eskorten av bland annat den danska färjan Store
&eh runt Skåne medan tyska jagare försökte
påverka förflyttningen.

Ett exempel på betydelsen av att snabbt
kunna sätta in förband är en incident som inträf-
fade på sommaren 1962. Då genomfördes för-
sök med robot 086 utanför norra Gotland. Den
samlade jagardivisionen som övade i samma om-
råde fick kontakt med en främmande ubåt. Vid
närmare undersökning fick man en entydig
hydrofonkontakt. Ubåten varnades med knall-
skott. Ingen reaktion. Jagaren Halland begärde
att få utnyttja vapenmakt. Detta tilläts inte men
väl att man fick fålla två sjunkbomber. Ubåten
satte fart, men inte mot internationellt vatten
(fyra distansminuter då) utan mot de två övriga
jagarna. Även dessa gjorde vapeninsats. Först
därefter gick ubåten mot internationellt vatten.
Under den timslånga ubåtsjakten fick man ytter-
ligare en hydrofonkontakt, som dock förlorades.

Ett annat exempel är när ett nytt utbildnings-
system för värnpliktiga infördes 1967/68. Det
innebar i princip att en grundläggande utbild-
ning först skulle genomföras innan man senare
genom repetitionsutbildning skulle organisera
krigsförbandet. Den beredskap som kunde upp-
rätthållas skulle ses som en biprodukt av utbild-
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ningssystemet. Enligt Rudberg var detta nästan
som att öppna bottenventilen på ett fartyg. Det
innebar att marinens låga beredskapsnivå under
vinterhalvåret permanentades.

Ett tredje exempel är krisen i Tjeckoslovakien
i juli 1968. Rudberg, då chef för 1:a jagarflottil-
jen, förvarnade alla som var på ledighet om att
de kunde bli återkallade. Chefen för kustflot-
tan blev irriterad på detta, som han uppfattade
som slöseri med övningspengar. Denna kritik
försvann emellertid direkt när Sovjetunionen
gick in i Tjeckoslovakien. Jagarflottiljen bedrev
samtidigt övningar i Bottenhavet. Flottiljen för-
töjde i Gävle och alla fartyg bunkrade. Rudberg
besökte Nils Sköld, som då var chef för Hälsinge
regemente, och frågade vilka beredskapsåtgärder
han vidtagit. Han bad också om hjälp att åter-
kalla besättningarna om det skulle bli nödvän-
digt. Sköld var helt oförstående, då han ansåg
att Sovjetunionens ingripande i Tjeckoslovakien
inte gällde Sverige. Sent på kvällen samma dag
kom order från försvarsstaben och marinstaben
att två torpedbåtar omgående skulle ombase-
ras t i l l  södra Östersjön. Med polisens (inte
regementets) hjälp kunde fyra torpedbåtsbesätt-
ningar och huvuddelen av jagarnas besättningar
återsamlas ombord. Två torpedbåtar avgick
söderut efter knappt halvannan timme. Resten
av jagarflottiljen ombaserade till Hårsfiärden
och höll hög beredskap även stillaliggande med
bland annat påeldade pannor. Det fanns en
positiv politisk förståelse för en väl fungerande
underrättelsetjänst. Men erhållna underrättel-
ser ledde sällan till politiska beslut att vidta åt-
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gärder som följd av erhållen information.
I det här sammanhanget kan det vara värt att 

notera ett replikskifte som enligt Rudberg skall 
ha ägt rum mellan honom och Synnergren:7

Synnergren: Du kan ta dina jävla båtar och 
   fara åt helvete!

 Rudberg:  Är det rikets försvarsstabschef 
  som säger så om den del av det 
  försvar som han är satt att sköta 
  och vårda?

Synnergren:  Nej, du, det är Stig Synnergren 
  som säger så.
 Rudberg:  Då ska Per Rudberg be att få 
  säga att försvarsstabschefen bara 
  avslöjar sin bottenlösa okunnig- 
  het om vad !ottan är och vad 
  den kan.

Ett "ärde exempel på behovet av att snabbt 
kunna sätta in förband är Polenkrisen, som in- 

trä#ade 1980, samt det undantagstillstånd som 
infördes i landet den 13 december 1981 av den 
dåvarande försvarsministern, tillika förstesekre-
teraren i det polska kommunistpartiet, Wojciech 
Jaruzelski. Utryckande besättningar från svenska 
torped- och patrull båtar 1980 erhöll färdighåll-
ningsorder med stöd av värnpliktslagen § 27:2. 
I samband med undantagstillståndet 1981 in- 
kallades – efter mycket över vägande inom rege-
ringen – besättningar till ett antal torpedbåtar i 
Karlskrona.

Som !ottiljchef $ck Per Rudberg möjlig-
heter att vidareutveckla jagar!ottiljtaktiken.8 En 
del av detta var att öka satsningen på telekrig. 
Det blev framgångsrikt och gav ökad kunskap 
om vad detta innebar (se utan att synas). Såväl 
marinstaben som Försvarets materielverk deltog 
i utvecklingsarbetet. För den kommande serien 
torpedbåtar (Spica II) inplanerades en modern 
radarspaningsutrustning. Även attackeskadern 
blev intresserad och som resultat förnyade man 

gärder som följd av erhållen information.
I det här sammanhanget kan det vara värt att

notera ett replikskifte som enligt Rudberg skall
ha ägt rum mellan honom och Synnergren:7

Synnergren:

Rudberg:

Synnergren:

Rudberg:

Du kan ta dina jävla båtar och
fara åt helvete!
Är det rikets försvarsstabschef
som säger så om den del av det
försvar som han är satt att sköta
och vårda?
Nej, du, det är Stig Synnergren
som säger så.
Då ska Per Rudberg be att få
säga att försvarsstabschefen bara
avslöjar sin bottenlösa okunnig-
het om vad flottan är och vad
den kan.

Ett fjärde exempel på behovet av att snabbt
kunna sätta in förband är Polenkrisen, som in-

träffade 1980, samt det undantagstillstånd som
infördes i landet den 13 december 1981 av den
dåvarande försvarsministern, tillika förstesekre-
teraren i det polska kommunistpartiet, Wojciech
Jaruzelski. Utryckande besättningar från svenska
torped- och patrullbåtar 1980 erhöll fårdighåll-
ningsorder med stöd av värnpliktslagen § 27:2.
I samband med undantagstillståndet 1981 in-
kallades — efter mycket övervägande inom rege-
ringen — besättningar till ett antal torpedbåtar i
Karlskrona.

Som flottiljchef fick Per Rudberg möjlig-
heter att vidareutveckla jagarflottiljtaktiken.8 En
del av detta var att öka satsningen på telekrig.
Det blev framgångsrikt och gav ökad kunskap
om vad detta innebar (se utan att synas). Såväl
marinstaben som Försvarets materielverk deltog
i utvecklingsarbetet. För den kommande serien
torpedbåtar (Spica II) inplanerades en modern
radarspaningsutrustning. Även attackeskadern
blev intresserad och som resultat förnyade man
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till sammans attackeskaderns taktiska anvisningar.
Så sent som i slutet på 1970-talet, då som 

chef för marinen, konstaterade Rudberg ”vad 
som verkligen oroar mig är inte vad vi upp-
täcker utan allt det som vi inte upptäcker”. För 
att till del kunna komma till rätta med bristerna 
i den omedelbara beredskapen vidtog han, som 
framgått ovan, åtgärder inom tre områden: över-
vakning, materieltillgänglighet samt på personal- 
och utbildningsområdena.

Rudberg konstaterade att det varken bland 
politiker eller inom försvaret fanns någon egent-
lig strävan efter att förbättra den omedelbara 
beredskapen. Framför allt inom armékretsar 
hade den långsiktiga beredskapen givits hög 
prioritet.9 Denna prioritering av den långsiktiga 
beredskapen och att den omedelbara beredska-
pen enbart skulle ses som en biprodukt bidrog 
till de svårigheter som uppkom under 1980-
talets ubåtskränkningar.

Försvarets mobiliseringssystem innebar att 
fartygen förlades i materielberedskap när de inte 
var rustade. Detta system blev sämre anpassat 
till verkligheten i takt med att de stora fartygen 
blev färre och utrustningen ombord mer avan-
cerad. Försök som hade gjorts av chefen för 11:e 
torped båtsdivisionen, Claes Tornberg, att i stället 
för att lägga fartygen i materielberedskap lägga 
fartygen i depå och varmhålla dem med en liten 
reducerad besättning visade sig vara en positiv 
åtgärd. När Tornberg tillträdde som planerings-
chef i marinstaben kunde han med denna erfa-
renhet som grund och genom Rudbergs beslut 
genomdriva förändringen, trots starkt motstånd 

från de tekniska förvaltningscheferna på örlogs-
baserna. Detta skapade förutsättningarna och 
grunden för sjöstridskrafternas höga beredskap 
och höga insatsfrekvens under 1980-talets ubåts-
kränkningar.

Anskaffning av en sjömålsrobot
Under 1970-talet drev chefen för marinen hårt 
frågan om anska!ning av en sjömålsrobot till 
ytattacksystemet. Planeringen utgick från en 
anska!ning i slutet av 1970-talet eller början 
av 1980-talet. Om dessa tider inte kunde hållas 
för en gemensam utveckling inom landet avsåg 
chefen för marinen att ska!a sjömålsrobotar till 
marinen genom köp från utlandet. Målsättningar 
för en gemensam sjömålsrobot för marinen och 
"ygvapnet formulerades gemensamt av staberna. 
Våren 1976 ändrade dock chefen för "ygvapnet 
kraven på roboten: den skulle nu även kunna 
användas mot markmål. Marinen valde då att 
inrikta anska!ningen mot köp från utlandet. 
Valet föll på den amerikanska sjömålsroboten 
Harpoon.10 Överbefälhavaren lät genomföra 
en studie av sjömålsrobotars sårbarhet i aktuell 
miljö. I september 1978 begärde Försvarets mate-
rielverk och chefen för marinen att få anska!a 
sjömålsroboten Harpoon från USA.

Som den 1 oktober nytillträdd chef för mari-
nen ställde sig Per Rudberg bakom beslutet och 
tydliggjorde detta såväl i tidningsartiklar som i 
intervjuer. För försvarsministern poängterade 
han sin inställning att det var nödvändigt att få 
tillgång till ett system med stora utvecklingsmöj-
ligheter för såväl ubåtar och ytfartyg som "yg. 

I försvarsbesluten 1968–77 minskade marinens ubåts-
jaktförmåga. Marinens helikopter Vertol 44 (Hkp 1) 
och jagarna var huvudvapen. Bilden visar Vertol i 
samövning med minsvepare M16. Hkp 1 tjänstgjorde 
i marinen 1958–72.

I försvarsbesluten 1968-77 minskade marinens ubåts-
jaktförmåga. Marinens helikopter Vertol 44 (Hkp 1)
och jagarna var huvudvapen. Bilden visar Vertol i
samövning med minsvepare M16. Hkp 1 tjänstgjorde
i marinen 1958-72.

tillsammans attackeskaderns taktiska anvisningar.
Så sent som i slutet på 1970-talet, då som

chef för marinen, konstaterade Rudberg "vad
som verkligen oroar mig är inte vad vi upp-
täcker utan allt det som vi inte upptäcker". För
att till del kunna komma till rätta med bristerna
i den omedelbara beredskapen vidtog han, som
framgått ovan, åtgärder inom tre områden: över-
vakning, materieltillgänglighet samt på personal-
och utbildningsområdena.

Rudberg konstaterade att det varken bland
politiker eller inom försvaret fanns någon egent-
lig strävan efter att förbättra den omedelbara
beredskapen. Framför allt inom armskretsar
hade den långsiktiga beredskapen givits hög
prioritet. 9 Denna prioritering av den långsiktiga
beredskapen och att den omedelbara beredska-
pen enbart skulle ses som en biprodukt bidrog
till de svårigheter som uppkom under 1980-
talets ubåtskränkningar.

Försvarets mobiliseringssystem innebar att
fartygen förlades i materielberedskap när de inte
var rustade. Detta system blev sämre anpassat
till verkligheten i takt med att de stora fartygen
blev färre och utrustningen ombord mer avan-
cerad. Försök som hade gjorts av chefen för 11:e
torpedbåtsdivisionen, Claes Tornberg, att i stället
för att lägga fartygen i materielberedskap lägga
fartygen i depå och varmhålla dem med en liten
reducerad besättning visade sig vara en positiv
åtgärd. När Tornberg tillträdde som planerings-
chef i marinstaben kunde han med denna erfa-
renhet som grund och genom Rudbergs beslut
genomdriva förändringen, trots starkt motstånd
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från de tekniska förvaltningscheferna på örlogs-
baserna. Detta skapade förutsättningarna och
grunden för sjöstridskrafternas höga beredskap
och höga insatsfrekvens under 1980-talets ubåts-
kränkningar.

Anskaffning av en sjömålsrobot
Under 1970-talet drev chefen för marinen hårt
frågan om anskaffning av en sjömålsrobot till
ytattacksystemet. Planeringen utgick från en
anskaffning i slutet av 1970-talet eller början
av 1980-talet. Om dessa tider inte kunde hållas
för en gemensam utveckling inom landet avsåg
chefen för marinen att skaffa sjömålsrobotar till
marinen genom köp från utlandet. Målsättningar
för en gemensam sjömålsrobot för marinen och
flygvapnet formulerades gemensamt av staberna.
Våren 1976 ändrade dock chefen för flygvapnet
kraven på roboten: den skulle nu även kunna
användas mot markmål. Marinen valde då att
inrikta anskaffningen mot köp från utlandet.
Valet föll på den amerikanska sjömålsroboten
Harpoon.1° Överbefälhavaren lät genomföra
en studie av sjömålsrobotars sårbarhet i aktuell
miljö. I september 1978 begärde Försvarets mate-
rielverk och chefen för marinen att få anskaffa
sjömålsroboten Harpoon från USA.

Som den 1 oktober nytillträdd chef för mari-
nen ställde sig Per Rudberg bakom beslutet och
tydliggjorde detta såväl i tidningsartiklar som i
intervjuer. För försvarsministern poängterade
han sin inställning att det var nödvändigt att få
tillgång till ett system med stora utvecklingsmöj-
ligheter för såväl ubåtar och ytfartyg som flyg.
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Han konstaterade att marinen hade väntat på 
denna robot i åratal och pekade på risken för 
förtroende kris i !ottan om statsmakterna inte 
fullföljde försvarsbeslutet; sjömålsroboten skulle 
anska"as utifrån. En modi#ering av !ygvapnets 
sjömålsrobot,11 om den alls kunde bli verklighet, 
skulle komma att utgöras av går dagens robot-
teknik och därmed vara utan intresse för svensk 
industri och utan spin-o!- e"ekt för kommande 
robotgenerationer. Internt i marinen konstate-
rade Rudberg att robotanska" ningen krävde att 
marinens fredsekonomi bringa des i balans.

Regeringens fall i oktober 1978 medförde 
att beslut om anska"ning måste dröja tills en 
ny regering hade bildats. Rudberg orienterade 
generalmajor Rolf Wigur om sin inställning till 
Harpoon. Wigur, som då var chef för planerings- 
och budgetsekretariatet på försvarsdepartemen-
tet, delade hans uppfattning men var bekymrad 
och befarade en sammankoppling mellan strids-

!ygplanet B3LA12 och Harpoon i samband med 
att B3LA troligen skulle avföras från dagord-
ningen. Rudberg betonade åter de psykologiska 
aspekterna och risken för förtroendekris i !ottan 
om anska"ningen ytterligare skulle skjutas på 
framtiden. Marinen hade sedan tio år tillbaka 
utvecklat taktiken för det vapen som ännu inte 
var anska"at. Han tryckte på nödvändigheten 
av teknisk prestanda, utvecklingspotential, 
bestyckning ombord och risken för förtroende-
kris. Under en presskonferens presenterade han 
sex punkter som tydligt talade för anska"ningen 
av Harpoon. Ett beslut var nu nödvändigt. Den 
handlingslinje som Rudberg förespråkade var att 
anska"ning av Harpoon skulle fullföljas så länge 
det fanns minsta chans att den kunde förverkli-
gas. Men han lade till brasklappen att ett beslut 
att anska"a en modi#erad RB 04 detta budget år 
skulle vara bättre än ytterligare ovisshet och 
uppskov. 

Han konstaterade att marinen hade väntat på
denna robot i åratal och pekade på risken för
förtroendekris i flottan om statsmakterna inte
fullföljde försvarsbeslutet; sjömålsroboten skulle
anskaffas utifrån. En modifiering av flygvapnets
sjömålsrobot," om den alls kunde bli verklighet,
skulle komma att utgöras av gårdagens robot-
teknik och därmed vara utan intresse för svensk
industri och utan spin-off effekt för kommande
robotgenerationer. Internt i marinen konstate-
rade Rudberg att robotanskaffningen krävde att
marinens fredsekonomi bringades i balans.

Regeringens fall i  oktober 1978 medförde
att beslut om anskaffning måste dröja tills en
ny regering hade bildats. Rudberg orienterade
generalmajor Rolf Wigur om sin inställning till
Harpoon. Wigur, som då var chef för planerings-
och budgetsekretariatet på försvarsdepartemen-
tet, delade hans uppfattning men var bekymrad
och befarade en sammankoppling mellan strids-

flygplanet B3LA12 och Harpoon i samband med
att B3LA troligen skulle avföras från dagord-
ningen. Rudberg betonade åter de psykologiska
aspekterna och risken för förtroendekris i flottan
om anskaffningen ytterligare skulle skjutas på
framtiden. Marinen hade sedan tio år tillbaka
utvecklat taktiken för det vapen som ännu inte
var anskaffat. Han tryckte på nödvändigheten
av teknisk prestanda, utvecklingspotential,
bestyckning ombord och risken för förtroende-
kris. Under en presskonferens presenterade han
sex punkter som tydligt talade för anskaffningen
av Harpoon. Ett beslut var nu nödvändigt. Den
handlingslinje som Rudberg förespråkade var att
anskaffning av Harpoon skulle fullföljas så länge
det fanns minsta chans att den kunde förverkli-
gas. Men han lade till brasklappen att ett beslut
att anskaffa en modifierad RB 04 detta budgetår
skulle vara bättre än ytterligare ovisshet och
uppskov.
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Den nye försvarsministern, Lars De Geer, !ck 
samma redovisning från Rudberg som tidigare 
försvarsminister fått. Rudberg noterade dock att 
försvarsministern lutade mot en anska"ning av 
en modi!erad RB 04. Vid samtal med statssek-
reteraren Gunnar Petri konstaterades att före-
dragningen hade stoppat ett löfte om utveckling 
som skulle ha gått till Saab. I tidningsintervjuer 
kritiserade Rudberg Saab, då han ansåg att Saabs 
agerande motarbetade marinen genom att före-
taget oombett påbörjat ett utvecklingsprojekt 
med en turbojetdriven RB 04, avsedd i första 
hand för marinen men i förlängningen även för 
#ygvapnet. Detta skulle, enligt Rudberg, kunna 
leda till ytterligare förseningar i anska"ningen 
av sjömålsrobotar till torpedbåtarna av Norr-
köpingklassen.

Parallellt med sjömålsrobotanska"ningen på- 
gick anska"ning av ett kommande strids#ygplan-
system. Detta medförde såväl konkurrens som 
intriger och missförstånd på grund av okunskap. 
Per Rudberg ansåg att det förelåg en konspira-
tion mellan huvudavdelningen för #ygmateriel 
vid Försvarets materielverk och Saab med syfte 
att kunna bevisa att det inom marinen och 
armén fanns pengar som gjorde det möjligt att 
lägga B3LA inom försvarsramen. Chefen för 
#ygvapnet torde ha varit medveten om detta. 
Den som drev ärendet var chefen för #ygmate-
rielförvaltningen, generalmajor Sven-Olof Olin. 
Han förbigick generaldirektören och lämnade 
underlag direkt till försvarsdepartementet om att 
en gemensam robotanska"ning på Saab skulle 
spara 486 miljoner kronor i jämförelse med kost-
naderna för Harpoon till marinen och Exocet 
till #ygvapnet. Motivet var att rädda B3LA 
med hjälp av marinens robotpengar och arméns 
bandvagnspengar. Överbefälhavaren framförde 
vid ett sammanträde det som han och Rudberg 
hade kommit överens om – inriktningen att 
anska"a Harpoon låg fast – men på ett sådant 
sätt att det kanske uppfattades som att det var 

av stort intresse att en robotutveckling på Saab 
kunde ske.

Regeringen uppdrog i april 1979 åt Försvarets 
materielverk att beställa utveckling och serietill-
verkning av en modi!erad RB 04, som nu erhål-
lit den nya beteckningen RBS 15M. Rudberg 
!ck vid samtal med försvarsminister Lars De 
Geer och statssekreterare Gunnar Petri absoluta 
löften att inga pengar skulle tas från marinen 
utöver de som fanns angivna i marinens ekono-
miska plan för anska"ning av Harpoon.

Rudberg hade senare ett samtal om sjörobot-
utvecklingen med Marcus Wallenberg på En- 
skilda Bankens huvudkontor. Wallenberg hade 
(felaktigt) uppfattat att Rudbergs uttalande var 
att Saab var opålitlig och att han inte ville ha 
något med Saab att göra. Rudberg förklarade 
marinens robotsituation och framförde att robo-
ten var nödvändig för marinens fredsbevarande 
förmåga och att tiden var knapp. Han lovade 
också att om Saab tog de första 150 miljonerna 
som egen risk skulle han se till att marinen 
helhjärtat gick in för att göra robot 15 till ett 
bra system. Wallenberg lovade att på morgon-
dagens styrelsesammanträde få med styrelsen 
på ett sådant kontrakt. Han konstaterade också 
att han inte gjorde a"ärer av detta slag ”utan att 
känna mannen som är min motpart. Nu gör jag 
det. Om några besvärligheter skulle uppstå ta 
då direkt kontakt med mig så ska vi ordna upp 
sakerna.”

Stridsflygplan efter Viggen-systemet
Arbetet med val, utveckling och anska"ning av 
sjömålsrobot sammanföll som tidigare nämnts 
med anska"ningen av framtida strids#ygsystem. 
Det handlade om ersättning av attack#ygsyste-
met, som utgjordes av tunga och lätta attack-
#ygplan. Ersättningen skulle påbörjas i slutet av 
1980-talet. Det var uppenbart för Per Rudberg 
att det skulle leda till besvärliga ekonomiska 
avvägningar. Hans inställning var tydlig: jakt 

Den nye försvarsministern, Lars De Geer, fick
samma redovisning från Rudberg som tidigare
försvarsminister fått. Rudberg noterade dock att
försvarsministern lutade mot en anskaffning av
en modifierad RB 04. Vid samtal med statssek-
reteraren Gunnar Petri konstaterades att före-
dragningen hade stoppat ett löfte om utveckling
som skulle ha gått till Saab. I tidningsintervjuer
kritiserade Rudberg Saab, då han ansåg att Saabs
agerande motarbetade marinen genom att före-
taget oombett påbörjat ett utvecklingsprojekt
med en turbojetdriven RB 04, avsedd i första
hand för marinen men i förlängningen även för
flygvapnet. Detta skulle, enligt Rudberg, kunna
leda till ytterligare förseningar i anskaffningen
av sjömålsrobotar till torpedbåtarna av Norr-
köpingklassen.

Parallellt med sjömålsrobotanskaffningen på-
gick anskaffning av ett kommande stridsflygplan-
system. Detta medförde såväl konkurrens som
intriger och missförstånd på grund av okunskap.
Per Rudberg ansåg att det förelåg en konspira-
tion mellan huvudavdelningen för flygmateriel
vid Försvarets materielverk och Saab med syfte
att kunna bevisa att det inom marinen och
armen fanns pengar som gjorde det möjligt att
lägga B3LA inom försvarsramen. Chefen för
flygvapnet torde ha varit medveten om detta.
Den som drev ärendet var chefen för flygmate-
rielförvaltningen, generalmajor Sven-Olof Olin.
Han förbigick generaldirektören och lämnade
underlag direkt till försvarsdepartementet om att
en gemensam robotanskaffning på Saab skulle
spara 486 miljoner kronor i jämförelse med kost-
naderna för Harpoon till marinen och Exocet
till flygvapnet. Motivet var att rädda B3LA
med hjälp av marinens robotpengar och armens
bandvagnspengar. Överbefälhavaren framförde
vid ett sammanträde det som han och Rudberg
hade kommit överens om — inriktningen att
anskaffa Harpoon låg fast — men på ett sådant
sätt att det kanske uppfattades som att det var
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av stort intresse att en robotutveckling på Saab
kunde ske.

Regeringen uppdrog i april 1979 åt Försvarets
materielverk att beställa utveckling och serietill-
verkning av en modifierad RB 04, som nu erhål-
lit den nya beteckningen RBS 15M. Rudberg
fick vid samtal med försvarsminister Lars De
Geer och statssekreterare Gunnar Petri absoluta
löften att inga pengar skulle tas från marinen
utöver de som fanns angivna i marinens ekono-
miska plan för anskaffning av Harpoon.

Rudberg hade senare ett samtal om sjörobot-
utvecklingen med Marcus Wallenberg på En-
skilda Bankens huvudkontor. Wallenberg hade
(felaktigt) uppfattat att Rudbergs uttalande var
att Saab var opålitlig och att han inte ville ha
något med Saab att göra. Rudberg förklarade
marinens robotsituation och framförde att robo-
ten var nödvändig för marinens fredsbevarande
förmåga och att tiden var knapp. Han lovade
också att om Saab tog de första 150 miljonerna
som egen risk skulle han se till att marinen
helhjärtat gick in för att göra robot 15 till ett
bra system. Wallenberg lovade att på morgon-
dagens styrelsesammanträde få med styrelsen
på ett sådant kontrakt. Han konstaterade också
att han inte gjorde affärer av detta slag "utan att
känna mannen som är min motpart. Nu gör jag
det. Om några besvärligheter skulle uppstå ta
då direkt kontakt med mig så ska vi ordna upp
sakerna."

Stridsflygplan efter Viggen-systemet
Arbetet med val, utveckling och anskaffning av
sjömålsrobot sammanföll som tidigare nämnts
med anskaffningen av framtida stridsflygsystem.
Det handlade om ersättning av attackflygsyste-
met, som utgjordes av tunga och lätta attack-
flygplan. Ersättningen skulle påbörjas i slutet av
1980-talet. Det var uppenbart för Per Rudberg
att det skulle leda till besvärliga ekonomiska
avvägningar. Hans inställning var tydlig: jakt
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och spaning skulle prioriteras av operativa skäl. 
I samband med att underlaget för ett nytt 

strids!ygplansystem bestående av attack!ygplan 
och skol!ygplan diskuterades i militärledningen 
konstaterade Rudberg att förslaget förutsatte att 
2,5 miljarder av betalningen försköts till perio-
den efter den förlängda planeringsperioden. 
Detta löste inte på något sätt frågan om nästa 
strids!ygplan. Han rekommenderade överbefäl-
havaren att ta avstånd från projektet och låta 
statsmakterna behålla ansvaret för strids!ygplans-
utvecklingen. Detta blev också överbefälhavarens 
ställningstagande, med hänvisning till de ekono-
miska bindningarna som sköts på fram tiden. Det 
underströks att inga av de studerade alternativen 
rymdes inom försvarsbeslutens ramar och att 
några möjligheter till att överföra pengar från ett 
område till ett annat inom försvarsramen icke 
förelåg. Därmed bortföll behovet för chefen för 
marinen liksom för chefen för armén att lämna 
avvikande meningar.

Rudbergs inställning var att det föreslagna 
strids!ygplansystemet skulle ge för långa bind-
ningar in i framtiden. Han var positiv till försla-
get som sådant och den bastaktik som möjlig-
gjordes. Däremot tvivlade han på att det tekniskt 
skulle gå att realisera. I det fortsatta arbetet 
med nästa strids!ygplan ansåg han att försvaret 
måste se på frågan långsiktigt. Då handlade det 
i första hand om jakt och spaning. Han konsta-
terade vidare att jaktomsättningen under inga 
omständigheter "ck försenas på ett sådant sätt 
att luftförsvaret blev så svagt att Sveriges förut-
sättningar för mobilisering och koncentration 
av förband allvarligt rubbades och förmågan 
att verka i en neutralitetssituation försvagades. 
Han förordade ett svenskutvecklat multiroll!yg-
plan, benämnt JAS, och ville låta Saab under-
söka möjligheterna att utveckla ett skol!ygplan 
som kunde beväpnas på samma sätt som det 
nuvarande. Överbefälhavaren delade hans upp-
fattning men saknade underlag till stöd för att 

underkänna det föreslagna strids!ygplansyste-
met. Försvarets forskningsanstalt gav inget stöd 
och överbefälhavaren var tvungen att stödja sig 
på uppgifter från Försvarets materielverk. Han 
förstod om chefen för marinen skulle reservera 
sig och var tacksam om de punkter som Rudberg 
angivit togs upp i en eventuell reservation.

I JAS-studierna valdes en metodik som inne-
bar att man skulle värdera alternativen till JAS. 
Det betydde att kostnaden för luftförsvars-, 
spanings- och attacksystemet kunde utnyttjas 
för andra vapensystem med samma målsätt-
ning. Resultatet blev, med använd metodik som 
grund, mycket negativt för JAS-systemet. Det 
var uppenbart att det var mer lönsamt att satsa 
på marina system i stället för attackfunktionen i 
JAS.13 Det skulle dock innebära att funktionerna 
luftförsvar och spaning skulle få bära hela kost-
naden för systemet. 

Ett alternativ till JAS var ett amerikanskt all-
vädersjakt!ygplan,14 som var både billigare och 
mer e#ektivt. Det kunde starta från Frösön, 
utkämpa en luftstrid på väg mot Riga-bukten, 
leverera sjömålsrobotar där och sedan återvända 
till Kallax (eller motsvarande). Vid ett tillfälle 
"ck Rudberg frågan om marinen ensamt kunde 
ta ansvar för sjömålsbekämpningen. Hans svar 
– ”Jag är part i målet. Frågan måste ställas när 
även chefen för !ygvapnet är närvarande!” – 
uttryckte mycket tydligt Rudbergs idémoraliska 
inställning till öppenhet och avståndstagande 
från missbruk av förtroendeställning till gagn 
för egna intressen.

Det stod tidigt klart att JAS-projektet skulle 
bli en dyr a#är och komma att tränga ut andra 
angelägna projekt inom försvarsramen. Ett 
svenskt alternativ förutsatte ett stort antal !yg-
plan för att vara någorlunda ekonomiskt för-
svarbart. En översiktlig bedömning var att de 
ekonomiska bindningarna fram till sekelskiftet 
skulle vara sådana att det fria utrymmet inom 
försvarets ram minskade från 22 procent till 16 

och spaning skulle prioriteras av operativa skäl.
I samband med att underlaget för ett nytt

stridsflygplansystem bestående av attackflygplan
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havaren att ta avstånd från projektet och låta
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stridsflygplansystemet skulle ge för långa bind-
ningar in i framtiden. Han var positiv till försla-
get som sådant och den bastaktik som möjlig-
gjordes. Däremot tvivlade han på att det tekniskt
skulle gå att realisera. I  det fortsatta arbetet
med nästa stridsflygplan ansåg han att försvaret
måste se på frågan långsiktigt. Då handlade det
i första hand om jakt och spaning. Han konsta-
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söka möjligheterna att utveckla ett skolflygplan
som kunde beväpnas på samma sätt som det
nuvarande. Överbefälhavaren delade hans upp-
fattning men saknade underlag till stöd för att

underkänna det föreslagna stridsflygplansyste-
met. Försvarets forskningsanstalt gav inget stöd
och överbefälhavaren var tvungen att stödja sig
på uppgifter från Försvarets materielverk. Han
förstod om chefen för marinen skulle reservera
sig och var tacksam om de punkter som Rudberg
angivit togs upp i en eventuell reservation.

I JAS-studierna valdes en metodik som inne-
bar att man skulle värdera alternativen till JAS.
Det betydde att kostnaden för luftförsvars-,
spanings- och attacksystemet kunde utnyttjas
för andra vapensystem med samma målsätt-
ning. Resultatet blev, med använd metodik som
grund, mycket negativt för JAS-systemet. Det
var uppenbart att det var mer lönsamt att satsa
på marina system i stället for attackfunktionen i
JAS." Det skulle dock innebära att funktionerna
luftförsvar och spaning skulle få bära hela kost-
naden för systemet.

Ett alternativ till JAS var ett amerikanskt all-
vädersjaktflygplan,14 som var både billigare och
mer effektivt. Det kunde starta från Frösön,
utkämpa en luftstrid på väg mot Riga-bukten,
leverera sjömålsrobotar där och sedan återvända
till Kallax (eller motsvarande). Vid ett tillfälle
fick Rudberg frågan om marinen ensamt kunde
ta ansvar för sjömålsbekämpningen. Hans svar
— "Jag är part i målet. Frågan måste ställas när
även chefen för flygvapnet är närvarande!" —
uttryckte mycket tydligt Rudbergs idemoraliska
inställning till öppenhet och avståndstagande
från missbruk av förtroendeställning till gagn
för egna intressen.

Det stod tidigt klart att JAS-projektet skulle
bli en dyr affär och komma att tränga ut andra
angelägna projekt inom försvarsramen. Et t
svenskt alternativ förutsatte ett stort antal flyg-
plan för att vara någorlunda ekonomiskt för-
svarbart. En översiktlig bedömning var att de
ekonomiska bindningarna fram till sekelskiftet
skulle vara sådana att det fria utrymmet inom
försvarets ram minskade från 22 procent till 16
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procent. Claes Tornberg15 (chef för marinstabens 
planeringsavdelning) bedömde att det fanns en 
uppenbar risk för att en prioritering av !ygin-
dustri och värnplikt skulle slå ut marinen och 
där främst !ottan eftersom kustartilleriet liksom 
armén byggde på värnplikten. Claes Tornberg 
och Percurt Green, som var hans motsvarighet 
i arméstaben, utformade tillsammans ett för-
slag till en gemensam avvikande mening till 
den militärledning som föregick överbefälhava-
rens insändande av sitt förslag i !ygplanfrågan. 
Marinstabschefen, Bo Varenius, var positiv till 
detta. Rudberg förkastade dock förslaget.

Hans inställning var att ett svensk utvecklat 
multiroll!ygplan var rätt inriktning under vissa 
förutsättningar. JAS skulle säkerställa erforderlig 
luftförsvarsförmåga i framtiden. Det skulle också 
ha en bra utvecklingspotential. Detta skulle rym- 
mas inom en i huvudsak bibehållen köpkraft för 
försvarsmakten och inom !ygvapnets ekono-
miska ram. Hans primära argument var således 
dels att det operativa behovet skulle vara sty-
rande, dels att den övergripande försvars ramen 
kunde krympa om man valde ett utländskt alter-
nativ. Chefen för armén, Nils Sköld, var inne 
på att köpa utländskt, men Rudberg ansåg att 
det skulle innebära att luftförsvaret försvagades, 
eftersom Sköld ville minska antalet !ygplan 
drastiskt. Rudberg, som ville behålla ett starkt 
!ygburet luftförsvar, hamnade i ett dilemma. 
I militärledningen överlämnade han ett särskilt 
yttrande grundat på ovan angiven inriktning. 
Som han uppfattade situationen fanns det möj-
ligheter att uppfylla hans krav, dock med för-

behåll att det angavs kontrollpunkter vad avser 
operativa, tekniska och ekonomiska faktorer. 
Mot denna bakgrund kunde han stödja över-
befälhavarens beslut om anska"ning av svenska 
JAS.16

Om cheferna för marinen och armén med 
avvikande meningar gått emot överbefälhava-
rens beslut hade det varit mycket svårt för denne 
att lämna sitt förslag. Rudberg ångrade aldrig att 
han stött beslutet att utveckla JAS. Det som är 
förvånande är att han var drivande i utvecklingen 
av en svensk JAS, till skillnad från chefen för 
!ygvapnet, Dick Stenberg, som i stor utsträck-
ning stödde den inriktning som chefen för !yg-
materielförvaltningen, generalmajor Sven- Olof 
Olin, stod för och som inte rymdes i för svarets 
ekonomi utan stora omavvägningar,

Ubåtsdecenniet
Som fartygschef på jagaren Östergötland hade Per 
Rudberg erfarenhet av kontakt med och avvis-
ning av en främmande ubåt norr om Gotland. 
Under hans tid som chef för marinen inled-
des ”ubåtsdecenniet” med två incidenter som 
väckte stor uppståndelse. Den ena inträ"ade i 
september 1980 i området mellan Huvudskär 
och Utö i Stockholms södra skärgård, den andra 
i Gåse#ärden utanför Karlskrona, där U-137 
grundstötte långt in på svenskt inre territorial-
hav. Den förra incidenten medförde att jagaren 
Halland snabbrustades och den andra blev ett 
stort politiskt problem, inte minst sedan man 
konstaterat att ubåten sannolikt hade kärnstrids-
medel ombord. Klockan 16.38 den 5 november 

Anskaffningen av signalspaningsfartyget Orion 
kunde slutligen genomföras sedan försvarsstaben 
hade överlämnat projektet till chefen för marinen. 
Försvarsstabens förmåga att hålla i en sådan anskaff-
ning hade än en gång visat sig vara för dålig. Orion 
sjösattes 1984.

Anskaffningen av signalspaningsfartyget Orion
kunde slutligen genomföras sedan försvarsstaben
hade överlämnat projektet till chefen för marinen.
Försvarsstabens förmåga att  hålla i en sådan anskaff-
ning hade än en gång visat sig vara för dålig. Orion
sjösattes 1984.

procent. Claes Tornberg" (chef för marinstabens
planeringsavdelning) bedömde att det fanns en
uppenbar risk för att en prioritering av flygin-
dustri och värnplikt skulle slå ut marinen och
där främst flottan eftersom kustartilleriet liksom
armen byggde på värnplikten. Claes Tornberg
och Percurt Green, som var hans motsvarighet
i armsstaben, utformade tillsammans ett för-
slag till en gemensam avvikande mening till
den militärledning som föregick överbefälhava-
rens insändande av sitt förslag i flygplanfrågan.
Marinstabschefen, Bo Varenius, var positiv till
detta. Rudberg förkastade dock förslaget.

Hans inställning var att ett svenskutvecklat
multirollflygplan var rätt inriktning under vissa
förutsättningar. JAS skulle säkerställa erforderlig
luftförsvarsförmåga i framtiden. Det skulle också
ha en bra utvecklingspotential. Detta skulle rym-
mas inom en i huvudsak bibehållen köpkraft för
försvarsmakten och inom flygvapnets ekono-
miska ram. Hans primära argument var således
dels att det operativa behovet skulle vara sty-
rande, dels att den övergripande försvarsramen
kunde krympa om man valde ett utländskt alter-
nativ. Chefen för armen, Nils Sköld, var inne
på att köpa utländskt, men Rudberg ansåg att
det skulle innebära att luftförsvaret försvagades,
eftersom Sköld ville minska antalet flygplan
drastiskt. Rudberg, som ville behålla ett starkt
flygburet luftförsvar, hamnade i ett dilemma.
I militärledningen överlämnade han ett särskilt
yttrande grundat på ovan angiven inriktning.
Som han uppfattade situationen fanns det möj-
ligheter att uppfylla hans krav, dock med för-
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behåll att det angavs kontrollpunkter vad avser
operativa, tekniska och ekonomiska faktorer.
Mot denna bakgrund kunde han stödja över-
befälhavarens beslut om anskaffning av svenska
JAS."

Om cheferna för marinen och armen med
avvikande meningar gått emot överbefälhava-
rens beslut hade det varit mycket svårt för denne
att lämna sitt förslag. Rudberg ångrade aldrig att
han stött beslutet att utveckla JAS. Det som är
förvånande är att han var drivande i utvecklingen
av en svensk JAS, till skillnad från chefen för
flygvapnet, Dick Stenberg, som i stor utsträck-
ning stödde den inriktning som chefen för flyg-
materielförvaltningen, generalmajor Sven-Olof
Olin, stod för och som inte rymdes i försvarets
ekonomi utan stora omavvägningar,

Ubåtsdecenniet
Som fartygschef på jagaren Östergötland hade Per
Rudberg erfarenhet av kontakt med och avvis-
ning av en främmande ubåt norr om Gotland.
Under hans tid som chef för marinen inled-
des "ubåtsdecenniet" med två incidenter som
väckte stor uppståndelse. Den ena inträffade i
september 1980 i området mellan Huvudskär
och Utö i Stockholms södra skärgård, den andra
i Gåsefiärden utanför Karlskrona, där U-137
grundstötte långt in på svenskt inre territorial-
hav. Den förra incidenten medförde att jagaren
Halland snabbrustades och den andra blev ett
stort politiskt problem, inte minst sedan man
konstaterat att ubåten sannolikt hade kärnstrids-
medel ombord. Klockan 16.38 den 5 november
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1981 meddelade statsminister !orbjörn Fälldin 
i radio med tung, mörk stämma:

Med stor sannolikhet "nns det en eller #era 
kärnladdningar ombord på ubåten. Med 
ännu större sannolikhet, gränsande till viss-
het, "nns det uran 238 ombord. Det är den 
mest uppseendeväckande kränkningen av 
svenskt territorium sedan andra världskriget.

Men redan i mars 1980 hade en kränkning 
inträ$at utanför Karlskrona som knappt väckt 
någon uppmärksamhet. Rudberg ansåg att för-
svarsstabens informationsavdelning hade försökt 
tona ned informationen om händelsen. Han frå-
gade sig om vi hade avlyssningsapparatur utanför 
våra inloppsleder, hur området utnyttjats under 
ytan på svenskt territorialhav och konstaterade 
att svenska möjligheter till kontroll var nästan 
obe"ntliga. Chefen för marinen beslöt att orga-
nisera en arbetsgrupp som "ck i uppdrag att 
analysera kränkningarna. Incidenten i området 

mellan Huvudskär och Utö väckte stort intresse 
i pressen. Marinens begränsade ubåtsjaktresurser 
fördes fram och blandades samman med orga-
nisation och utveckling av helikopterförbanden. 
Överbefälhavaren kände sig särskilt utpekad och 
påhoppad genom en mindre lyckligt återgiven 
intervju med marinens informationschef, Sven 
Carlsson.

Per Rudberg, som hade varit på besök i Jugo-
slavien, tog efter hemkomsten kontakt med 
överbefälhavaren för att försöka lägga tillrätta 
eventuella missförstånd men framför allt för att 
diskutera fortsatta åtgärder. Han fann då till sin 
förvåning att överbefälhavarens funderingar nu 
hade lett fram till uppfattningen att det fanns 
behov av fartygsburen ubåtsjakt. Överbefälhava-
ren konstaterade att det inte räckte enbart med 
helikoptrar. Han var angelägen att kunna mar-
kera viljan att skydda svenskt territorium i detta 
sammanhang.17 Rudberg konstaterade torrt att 
överbefälhavaren och hans företrädare i åratal 
med jämnmod hade sett den fartygsburna ubåts-

1981 meddelade statsminister Thorbjöm Fälldin
i radio med tung, mörk stämma:

Med stor sannolikhet finns det en eller flera
kärnladdningar ombord på ubåten. Med
ännu större sannolikhet, gränsande till viss-
het, finns det uran 238 ombord. Det är den
mest uppseendeväckande kränkningen av
svenskt territorium sedan andra världskriget.

Men redan i  mars 1980 hade en kränkning
inträffat utanför Karlskrona som knappt väckt
någon uppmärksamhet. Rudberg ansåg att för-
svarsstabens informationsavdelning hade försökt
tona ned informationen om händelsen. Han frå-
gade sig om vi hade avlyssningsapparatur utanför
våra inloppsleder, hur området utnyttjats under
ytan på svenskt territorialhav och konstaterade
att svenska möjligheter till kontroll var nästan
obefintliga. Chefen för marinen beslöt att orga-
nisera en arbetsgrupp som fick i uppdrag att
analysera kränkningarna. Incidenten i området

mellan Huvudskär och Utö väckte stort intresse
i pressen. Marinens begränsade ubåtsjaktresurser
fördes fram och blandades samman med orga-
nisation och utveckling av helikopterförbanden.
Överbefälhavaren kände sig särskilt utpekad och
påhoppad genom en mindre lyckligt återgiven
intervju med marinens informationschef, Sven
Carlsson.

Per Rudberg, som hade varit på besök i Jugo-
slavien, tog efter hemkomsten kontakt med
överbefälhavaren för att försöka lägga tillrätta
eventuella missförstånd men framför allt för att
diskutera fortsatta åtgärder. Han fann då till sin
förvåning att överbefälhavarens funderingar nu
hade lett fram till uppfattningen att det fanns
behov av fartygsburen ubåtsjakt. Överbefälhava-
ren konstaterade att det inte räckte enbart med
helikoptrar. Han var angelägen att kunna mar-
kera viljan att skydda svenskt territorium i detta
sammanhang 17 Rudberg konstaterade torrt att
överbefälhavaren och hans företrädare i åratal
med jämnmod hade sett den fartygsburna ubåts-
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jakten successivt försvinna. Detta ledde till ett 
antal frågeställningar inför kommande planering, 
som givetvis skulle medföra ökade kost nader:

• Tillsättande av en analysgrupp för att få 
grepp om taktik och uppträdande (möns-
ter) hos kränkande ubåtar. Detta hade 
redan påbörjats inom marinen.

• Halland och planerad långresa behövde dis-
kuteras, till exempel förberett återkallande 
av Halland, Halland kvar i svenska vatten 
eller annat fartyg med ubåtsjaktkapaci-
tet rustas (enligt Rudberg i så fall jagaren 
Hälsing land).

• Överbefälhavaren närmast vädjade om 
någon form av fartygsburen ubåtsjaktkapa-
citet. Rudberg utredde för överbefälhavaren 
den situation som han och hans företrädare 
bland annat varit med om att skapa.

• De möjligheter som Rudberg såg framför 
sig var bättre utnyttjande av den enkla 
utrustningen som fanns på patrullbåtarna 
(bevakningsuppgifter), ge minjaktfartygen 
viss kapacitet för sökning och insats mot 
ubåtar (i varje fall i fred och under neutrali-
tet) och komplettera robotbåt 90-projektet 

med ubåtsjaktkapacitet av mer kvali!cerad 
art, vilket innebar en ökad storlek på skrovet 
från 320 ton (kanske med 20 till 30 ton). 

Den sovjetiska ubåtens grundstötning i Gåse"är-
den har behandlats utförligt i många samman-
hang.18 Överbefälhavaren !ck order att genom-
föra utfrågning av den sovjetiske ubåtschefen 
och därefter ombesörja att ubåten drogs loss från 
grundet. Uppdraget att dra loss ubåten borde gå 
till chefen för marinen. Per Rudberg påpekade 
att om det skulle bli en större operation och inte 
enbart en teknisk åtgärd borde ordinarie order-
linjer följas, det vill säga militärbefälhavaren i 
Södra militärområdet borde få order att bärga, 
varvid chefen för marinen !ck order att biträda 
vid bärgningen. Detta blev också överbefälhava-
rens beslut. Som följd av detta hade Rudberg 
under hela tiden täta kontakter med chefen för 
Örlogsbas syd och ställde också resurser ur mari-
nen till örlogsbaschefens förfogande. Formellt 
var detta helt korrekt, men i praktiken var det 
trots allt chefen för marinen som ledde denna 
del av hanteringen av incidenten.

I samband med Hårs"ärdsincidenten i okto-
ber 1982 tillsatte Rudberg en undersöknings-
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grupp under ledning av konteramiral Gunnar 
Grandin. Gruppens uppdrag var att undersöka 
använda metoder, rutiner och materiel vid inträf-
fade ubåtsincidenter. Gruppen skulle senast den 
19 november 1982 överlämna sin rapport till 
Rudberg. Utöver detta beordrade han speciella 
undersökningar inom området, vilka i princip 
pågick fram till årsskiftet.

Överbefälhavaren konstaterade på nytt att 
den nuvarande inriktningen av ubåtsjakttekni-
ken inte var tillfyllest.19 Marinen hade i alldeles 
för hög grad inriktat sig på helikoptrar. Trots 
detta konstaterade Rudberg att överbefälhavaren 
de!nitivt var ovillig att göra några tidigarelägg-
ningar av fartygsanska"ningen. Detta ledde till 
en kon#ikt dem emellan i augusti 1982. Rud-
berg kände på sig att överbefälhavaren bittert 
ångrade sitt ställningstagande till överföring av 
#ygvapnets helikoptrar till marinen.

Rudberg rådde mycket envetet överbefälha-
varen och chefen för försvarsstaben att den av 
försvarsminister Sven Andersson ledda Ubåts-
skyddskommissionen skulle vara mycket öppen 
i sin slutrapport.20 Han ansåg att det låg i försva-
rets intresse att rapporten var utförlig och slutgil-
tig. I samband med överlämnandet av kommis-
sionens rapport inträ"ade en ny ubåtsincident i 
Sundsvallsområdet. Sett i det dåtida perspektivet 
bidrog detta till den tydlighet och fasthet som 
rapporten ger uttryck för och den not som över-
lämnades till Sovjetunionen.

Ytterligare en incident som !ck stor upp-
märksamhet inträ"ade i Karlskrona under feb-
ruari–april 1984. Man !ck indikationer som 

tydde på såväl undervattensfarkoster som dykare. 
Det fanns även indikationer som tolkades som 
att några hade gått i land. Såväl marina förband 
som arméförband, bland annat 3. kompaniet 
vid Norra Smålands regemente, sattes in. Med 
#er förband i området ökade också antalet rap-
porteringar. Överbefälhavaren konstaterade21 
att Rudberg liksom militärbefälhavaren i Södra 
militärområdet22 och försvarsstabschefen23 var 
skeptiska till delar av rapporteringen. Samtidigt 
ingick det i #era fall så detaljerade redovisningar 
att det var svårt att bortse från dem. Överbefäl-
havaren utfärdade en order den 8 mars 1984 
som reglerade den fortsatta insatsen i området.24

Rudberg beklagade att man inte hade fått tag 
i något reellt att visa upp som bevis. Samtidigt 
ansåg han att detta måste vägas mot de erfaren-
heter som erhållits av en kombinerad operation 
ledd av militärbefälhavaren. Som en följd av över-
befälhavarens rapport utbröt ”fullt krig” mellan 
socialdemokraterna (Olof Palme) och modera-
terna (Ulf Adelsohn och Carl Bildt). Detta gällde 
vilka politiska signaler man egentligen hade gett 
Sovjetunionen om beslutsamhet att värna det 
svenska territoriet. Till detta kom uppseende-
väckande uttalanden av den sovjetiske generalen 
Milsjtejn, som ambassadör Anders Ferm skrev 
om i ett brev till Palme och som denne inte läste 
upp i TV. Uttalandet berörde ”att Sovjetunionen 
hade större bekymmer och att man inte kunde 
ägna sig nämnvärt åt och ta hänsyn till Sverige 
och att Sovjet aldrig skulle erkänna att de gjort 
sig skyldiga till en kränkning även om fullstän-
digt vattentäta bevis lades fram”.25

Per Rudberg besökte Karlskrona 1984, då den svenska 
ubåtsjakten pågick intensivt och fick stor internatio-
nell uppmärksamhet i medierna. Den svenska förmå-
gan till ubåtsjakt byggdes nu åter upp. 

Per Rudberg besökte Karlskrona 1984, då den svenska
ubåtsjakten pågick intensivt och fick stor internatio-
nell uppmärksamhet i medierna. Den svenska förmå-
gan ti l l  ubåtsjakt byggdes nu åter upp.
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Rudberg konstaterade att det var få svenskar 
som hade situationen klar för sig. En supermakt 
tar ingen hänsyn till ett litet land utan bedömer 
sina egna säkerhetsintressen utifrån egna vär-
deringar och inget annat. Rudberg menade att 
regeringen rimligen borde ha tagit hänsyn till 
den realitet som låg bakom denna typ av utta-
landen och också ha påpekat detta för utrikes-
nämnden.

Sjöofficeren och människan
Per Rudberg hade en stark idémoralisk inställning 
till öppenhet och avståndstagande från missbruk 
av förtroendeställning till gagn för egna intressen. 
Gjorda överenskommelser var näst intill heliga 
och !ck bara brytas i samförstånd. Konteramiral 
Claes Tornberg (chef för marinens planerings-
sektion 1979–83, senare chef för kust"ottan och 
rektor vid Militärhögskolan/Försvarshögskolan) 
minns Rudberg som en person att lita på: 

Ett handslag från Per Rudberg kunde man 
lita på till 100 %. Han hade glimten i ögat 
och skapade alltid en positiv atmosfär kring 
sig. De som svek ett förtroende eller spelade 
falskt hade han svårt att fördra.26 

Rudberg kunde aldrig förlika sig med att Nils 
Sköld drev en egen agenda vid sidan av det 
gemensamma arbetet. Detta framgår tydligt av 
hans anteckning efter ett militärledningsmöte. 
Han ansåg att atmosfären i militärledningen blev 
betydligt bättre efter Skölds avgång. Det blev 
möjligt att någorlunda a#ektionsfritt diskutera 
väsentliga saker.

Rudbergs misstro mot Sköld grundlades då 
han tjänstgjorde på försvarsstabens sektion 4 
med Sköld som sektionschef. Rudberg var, till-
sammans med Sven-Olof Olson ur "ygvapnet 
och Kurt Johansson ur armén, utsedd till expert 
i 1965 års försvarsutredning. Underlaget till 
överbefälhavarens programplan 1965–70 skulle 

tas fram. Man hade direktiv att undersöka två 
ramar, kallade 3600 och 3460. Till detta skulle 
överbefälhavaren lägga ett eget förslag. När de 
tre experterna kommit överens om att föra över 
50 miljoner kronor från vardera armén och "yg-
vapnet till marinen befordrades Kurt Johansson 
till överste och chef för luftvärnet i Luleå och 
Nils Sköld tog över efter honom som expert i 
försvarsutredningen. Sköld försökte då att riva 
upp överenskommelsen men lyckades inte.

Efter kommunalvalet 1966 !ck försvarsutred-
ningen nya alternativ att utreda på betydligt lägre 
nivåer. Experterna !ck börja på nytt med det 
som skulle bli ”ÖB-svaret 1967”. Det blev ett 
svårt arbete, men till slut kom experterna över-
ens – trodde Sven-Olof Olson och Per Rudberg. 
Men det visade sig att Sköld, utan att informera 
experterna Olson och Rudberg, hade skickat ett 
eget omfattande underlag till ordföranden, Karl 
Frithiofson, då statssekreterare i försvarsdepar-
tementet, som innebar mycket mer pengar till 
armén på bekostnad av marinen och "ygvapnet. 
Frithiofson lämnade över underlaget med några 
positiva anteckningar i marginalen till sekretaria-
tet (Jan-Carlos Danckwardt och Sven Hellman). 
Dessa tyckte dock att det var häpnadsväckande 
och lät en kopia komma Sven-Olof Olson till-
handa.27 Rudberg och Olson tog med sig Sköld 
till försvarsstabschefen, tillika chefsexperten i 
försvarsutredningen, Carl Eric Almgren, visade 
pappret och anmälde att de tappat allt förtroende 
för Sköld. En extra militärledning arrangerades 
med enbart detta ärende på programmet. Efter 
någon tid skildes Sköld från befattningen som 
chef för sektion 4 och expert i försvarsutred-
ningen och blev i stället chef för Hälsinge rege-
mente, I 14, i Gävle. 

Rudbergs misstro mot Sköld blev bestående. 
Han ansåg att Sköld hade gått bakom ryggen 
på honom.

Då militärledningen behandlade överbefäl-
havarens programplan för perioden 1983–88 
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tas fram. Man hade direktiv att undersöka två
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försvarsutredningen. Sköld försökte då att riva
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blev resultatet att den avsedda överföringen av 
40 miljoner kronor från armén till marinen, 
för att bland annat kunna tidigarelägga anska!-
ningen av minjaktfartyg, inte genomfördes. Rud-
berg konstaterade att överbefälhavaren, Lennart 
Ljung, tvingade honom att för första gången 
lämna en avvikande mening.28 Rudberg ansåg att 
det hade varit både naturligt och möjligt att åter-
ställa den på operativa grunder fastställda avväg-
ningen mellan funktionerna. Han ansåg därmed 
att ÖB:s avvägning var felaktig. Han deklarerade 
sin avvikande uppfattning personligen till Ljung 
och sade: 

Jag hoppas att personen Lennart Ljung och 
personen Per Rudberg även fortsättnings-
vis kan umgås som vänner, men Chefen för 
marinen måste gentemot Överbefälhava-
ren konstatera att stor lojalitet i stora frågor 
icke har mötts med någon som helst mot-
svarande förståelse från Överbefälhavarens 
sida.

Överbefälhavaren konstaterade att Rudberg var 
mycket bitter och att det förmodligen i grun-
den inte berodde på minjaktfartyg utan på det 
sätt försvarsstaben hade handlagt den aktuella 
frågan.29 För Rudbergs del handlade det om 
förtroende och etik, inte minst i försvarsstabens 
agerande, samt ifrågasättande av marinens pla-
nering.

Rudberg oroade sig för att bristerna i den 
omedelbara beredskapen och i insatserna vid 
ubåtsincidenter allvarligt skulle försämra mari-
nens långsiktiga beredskap och kapacitet i inva-
sionsförsvaret. När han tillträdde som chef för 
marinen satte han upp som mål att 30 procent 
av marinens anslag skulle gå till förnyelse av för-
band och materiel. Denna satsning var utgångs-

punkt i hans slutsats att det fanns mycket små 
möjligheter att inom marinens ram omfördela 
resurser till ubåtsjaktåtgärder. Det fordrades eko-
nomiska tillskott och dessa skulle helst utgöra en 
höjning av försvarets ekonomiska ram.

Per Rudberg utstrålade stor charm och vänlig-
het. Under sin inledande karriär var han många 
gånger den o"cer, ombord eller i land, som #ck 
uppdraget att som förströelseo"cer svara för 
trivseln ombord på fartygen respektive vid för-
banden. Kanske grundlades detta redan i Upp-
sala där han startade den marina föreningen.

Han hade mycket stora krav på etik i sättet att 
arbeta och var som nämnts av den uppfattningen 
att samförstånd efter diskussioner var det bästa 
för att åstadkomma en bra och väl avvägd för-
svarsmakt som svarade mot den inriktning som 
försvarsbesluten gav uttryck för. Han hade höga 
krav på sig själv.

Rudberg hade ett lysande intellekt och analys-
förmåga. Han hade dessutom en utomordentlig 
ledarförmåga. Den hade sin grund i en djup kul-
turell bildning och förmåga till i empati. Han 
gav stöd och uppmuntran till dem som hade 
bekymmer samtidigt som han kunde säga ifrån 
till såväl hög som låg. Han hade också förmåga 
att entusiasmera människor i både privatlivet 
och arbetslivet. 

Chefen för $ygvapnet, Sven-Olof Olson, har 
lämnat följande omdöme om sin kollega:

Kanske kunde jag ibland tycka att Pers 
eminenta intellektuella förmåga, inte alltid 
passade in i den grå och kalla verkligheten. 
Men mitt allmänna omdöme om Per som 
yrkesman var och är att han var outstan-
ding! Han var för sina medarbetare och för 
oss som kamrater ett föredöme.30

blev resultatet att den avsedda överföringen av
40 miljoner kronor från armen till marinen,
för att bland annat kunna tidigarelägga anskaff-
ningen av minjaktfartyg, inte genomfördes. Rud-
berg konstaterade att överbefälhavaren, Lennart
Ljung, tvingade honom att för första gången
lämna en avvikande mening.28 Rudberg ansåg att
det hade varit både naturligt och möjligt att åter-
ställa den på operativa grunder fastställda avväg-
ningen mellan funktionerna. Han ansåg därmed
att ÖB:s avvägning var felaktig. Han deklarerade
sin avvikande uppfattning personligen till Ljung
och sade:

Jag hoppas att personen Lennart Ljung och
personen Per Rudberg även fortsättnings-
vis kan umgås som vänner, men Chefen för
marinen måste gentemot Överbefälhava-
ren konstatera att stor lojalitet i stora frågor
icke har mötts med någon som helst mot-
svarande förståelse från Överbefälhavarens
sida.

Överbefälhavaren konstaterade att Rudberg var
mycket bitter och att det förmodligen i grun-
den inte berodde på minjaktfartyg utan på det
sätt försvarsstaben hade handlagt den aktuella
frågan." För Rudbergs del handlade det om
förtroende och etik, inte minst i försvarsstabens
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nering.

Rudberg oroade sig för att bristerna i den
omedelbara beredskapen och i  insatserna vid
ubåtsincidenter allvarligt skulle försämra mari-
nens långsiktiga beredskap och kapacitet i inva-
sionsförsvaret. När han tillträdde som chef för
marinen satte han upp som mål att 30 procent
av marinens anslag skulle gå till förnyelse av för-
band och materiel. Denna satsning var utgångs-

punkt i hans slutsats att det fanns mycket små
möjligheter att inom marinens ram omfördela
resurser till ubåtsjaktåtgärder. Det fordrades eko-
nomiska tillskott och dessa skulle helst utgöra en
höjning av försvarets ekonomiska ram.

Per Rudberg utstrålade stor charm och vänlig-
het. Under sin inledande karriär var han många
gånger den officer, ombord eller i land, som fick
uppdraget att som förströelseofficer svara för
trivseln ombord på fartygen respektive vid för-
banden. Kanske grundlades detta redan i Upp-
sala där han startade den marina föreningen.

Han hade mycket stora krav på etik i sättet att
arbeta och var som nämnts av den uppfattningen
att samförstånd efter diskussioner var det bästa
för att åstadkomma en bra och väl avvägd för-
svarsmakt som svarade mot den inriktning som
försvarsbesluten gav uttryck för. Han hade höga
krav på sig själv.

Rudberg hade ett lysande intellekt och analys-
förmåga. Han hade dessutom en utomordentlig
ledarförmåga. Den hade sin grund i en djup kul-
turell bildning och förmåga till i empati. Han
gav stöd och uppmuntran till dem som hade
bekymmer samtidigt som han kunde säga ifrån
till såväl hög som låg. Han hade också förmåga
att entusiasmera människor i både privatlivet
och arbetslivet.

Chefen för flygvapnet, Sven-Olof Olson, har
lämnat följande omdöme om sin kollega:

Kanske kunde jag ibland tycka att Pers
eminenta intellektuella förmåga, inte alltid
passade in i den grå och kalla verkligheten.
Men mitt allmänna omdöme om Per som
yrkesman var och är att han var outstan-
ding! Han var för sina medarbetare och för
oss som kamrater ett föredöme.3°
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Hans von Hofsten ombord på jagaren Halland 1982. 
Jagarna, som var en tung del av ubåtsjakten, avveck-
lades efter hand. Han var 1980–82 fartygschef på 
Halland, som sedan planenligt avrustades. Det var en 
svår stund för honom, eftersom Halland hade kunnat 
göra nytta i ubåtsjakten framöver.

Hans von Hofsten ombord på jagaren Halland 1982.
Jagarna, som var en tung del av ubåtsjakten, avveck-
lades efter hand. Han var 1980-82 fartygschef på
Halland, som sedan planenligt avrustades. Det var en
svår stund för honom, eftersom Halland hade kunnat
göra nytta i ubåtsjakten framöver.
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Hans Alarik von Hofsten, född den 9 januari 
1931 i Nikolai församling i Örebro, död den 19 
juli 1992, var son till majoren Fritz von Hofsten 
och hans hustru, grevinnan Elsa!Wachtmeister 
af Johannishus. Hans von Hofsten var kom-
mendörkapten och militärpolitisk skriftställare, 
riddare av Svärdsorden och författare till boken 
I kamp mot överheten. Örlog och debatt.

Få svenska o"cerspro#ler under det kalla 
kriget hade en sådan genomslagskraft i o$ent-
ligheten och i debatten om säkerhet och försvar 
som kommendörkapten Hans von Hofsten. Han 
var en aristokratisk o"cer, orädd, engagerad och 
han sjöng ut mot överheten, både den politiska 
och den militära. Framför allt var han frustre-
rad över vad han såg som främmande intrång i 
svenska vatten under det kalla krigets slutskede 
och den svenska oförmågan att få bukt med 
dessa. Orsaken till dessa kränkningar av svenskt 
territorium ansåg han också var fullt klar: det 
pågick en sovjetisk inringning av Sverige inför 
ett storkrig och det sovjetiska spionaget var 
brett och ökade både till lands och till sjöss. Det 

var ett föga diplomatiskt sätt att kritisera den 
svenska regeringen, militärledningen och Sovjet-
unionen på en gång. Samtidigt gör detta von 
Hofsten till en o"cerspro#l värd att behandla 
i denna antologi och till en av de få som har 
stannat kvar i det svenska folkets medvetande 
och minne.

Hans von Hofstens militära karriär var länge 
lovande, men bröts delvis genom hans starka 
engagemang som försvarsdebattör. Det är dock 
tveksamt om han då inte redan hade nått sin 
slutgrad, kommendörkapten (en mellannivå), 
när han blev försvarsdebattör i stor skala på 
1980-talet, med en ovanlig genomslagskraft i 
medier och hos folket.

”Jag skall icke sticka under stol med att 
den debatt jag har kastat mig in i, i det mesta 
skänkt mig [inte] bara nöje och tillfredställelse 
utan också ett mått av ensamhet i snålblåsten.” 
Så skrev kommendörkapten Hans von Hofsten 
tillbakablickande i ett brev den 29 februari 1992 
till debattredaktören på Dagens Nyheter, Göran 
Beckérus. De hade med åren blivit goda vänner, 

Hans von Hofsten
En engagerad sjöo!cer och en kraftfull debattör
i ubåtsfrågan, med räckvidd ända till Moskva.

Kent ZetterbergKent Zetterberg

Hans von Hofsten
En engagerad sjöofficer och en kraftfull debattör
i ubåtsfrågan, med räckvidd ända till Moskva.

Hans Alarik von Hofsten, född den 9 januari
1931 i Nikolai församling i Örebro, död den 19
juli 1992, var son till majoren Fritz von Hofsten
och hans hustru, grevinnan Elsa Wachtmeister
af Johannishus. Hans von Hofsten var kom-
mendörkapten och militärpolitisk skriftställare,
riddare av Svärdsorden och författare till boken
I  kamp mot överheten. Örlog och debatt.

Få svenska officersprofiler under det kalla
kriget hade en sådan genomslagskraft i offent-
ligheten och i debatten om säkerhet och försvar
som kommendörkapten Hans von Hofsten. Han
var en aristokratisk officer, orädd, engagerad och
han sjöng ut mot överheten, både den politiska
och den militära. Framför allt var han frustre-
rad över vad han såg som främmande intrång i
svenska vatten under det kalla krigets slutskede
och den svenska oförmågan att få bukt med
dessa. Orsaken till dessa kränkningar av svenskt
territorium ansåg han också var fullt klar: det
pågick en sovjetisk inringning av Sverige inför
ett storkrig och det sovjetiska spionaget var
brett och ökade både till lands och till sjöss. Det

var ett föga diplomatiskt sätt att kritisera den
svenska regeringen, militärledningen och Sovjet-
unionen på en gång. Samtidigt gör detta von
Hofsten till en officersprofil värd att behandla
i denna antologi och till en av de få som har
stannat kvar i det svenska folkets medvetande
och minne.

Hans von Hofstens militära karriär var länge
lovande, men bröts delvis genom hans starka
engagemang som försvarsdebattör. Det är dock
tveksamt om han då inte redan hade nått sin
slutgrad, kommendörkapten (en mellannivå),
när han blev försvarsdebattör i  stor skala på
1980-talet, med en ovanlig genomslagskraft i
medier och hos folket.

"Jag skall icke sticka under stol med att
den debatt jag har kastat mig in i, i det mesta
skänkt mig [inte] bara nöje och tillfredställelse
utan också ett mått av ensamhet i snålblåsten."
Så skrev kommendörkapten Hans von Hofsten
tillbakablickande i ett brev den 29 februari 1992
till debattredaktören på Dagens Nyheter, Göran
Beckerus. De hade med åren blivit goda vänner,
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men nu förestod avskedet. Vid denna tid hade 
von Hofsten drabbats av en dödlig sjukdom och 
dog samma år på sommaren. 

Debatten om ubåtskränkningar i svenska vat- 
ten tog fart vid den sovjetiska ubåten U-137:s 
grundstötning i Karlskrona skärgård i oktober 
1981 och pågick sedan under resten av det kalla 
kriget.1 Den kom att prägla debatt och politik i 
Sverige under en rad år. Under dessa år kom von 
Hofsten att inta en ledande position i debatten, 
främst genom en serie artiklar i Dagens Nyheter 
och Svenska Dagbladet på temat systematiska 
sovjetiska ubåtskränkningar av svenska vatten 
och sovjetiskt spionage mot Sverige. Han fram-
trädde även frimodigt i radio och TV och andra 
o!entliga sammanhang och kom för det svenska 
folket att bli sinnebilden för den marina kritiken 
av regeringen och statsmakterna för att inte göra 

tillräckligt för att stoppa den sovjetiska verksam-
heten i svenska vatten.

Hans von Hofsten gick långt i sin kritik av 
regeringen och militärledningen för att de inte 
gjorde tilläckligt för att hejda vad han uppfat-
tade som en sovjetisk o!ensiv mot Sverige i 
fredstid i stor skala. Det sovjetiska syftet skulle 
vara att militärt kartlägga Sverige genom spio-
nage och förbereda sabotage och möjligheter 
för att militärt snabbt slå till mot Sverige i ett 
skärpt läge, till exempel inför en storo!ensiv 
mot västblocket /NATO-sidan. Hans kritik av 
regeringen och enskilda militärer gjorde att han i 
vissa sensationsmedier utmålades som ledare för 
en ”o"cersrevolt” inom marinen mot regeringen 
och militärledningen.

Det senare var uppenbart en stor överdrift och 
inte med sanningen överensstämmande. Själv 

men nu förestod avskedet. Vid denna tid hade
von Hofsten drabbats av en dödlig sjukdom och
dog samma år på sommaren.

Debatten om ubåtskränkningar i svenska vat-
ten tog fart vid den sovjetiska ubåten U -137:s
grundstötning i Karlskrona skärgård i oktober
1981 och pågick sedan under resten av det kalla
kriget.' Den kom att prägla debatt och politik i
Sverige under en rad år. Under dessa år kom von
Hofsten att inta en ledande position i debatten,
främst genom en serie artiklar i Dagens Nyheter
och Svenska Dagbladet på temat systematiska
sovjetiska ubåtskränkningar av svenska vatten
och sovjetiskt spionage mot Sverige. Han fram-
trädde även frimodigt i radio och TV och andra
offentliga sammanhang och kom för det svenska
folket att bli sinnebilden för den marina kritiken
av regeringen och statsmakterna för att inte göra
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tillräckligt för att stoppa den sovjetiska verksam-
heten i svenska vatten.

Hans von Hofsten gick långt i sin kritik av
regeringen och militärledningen för att de inte
gjorde tilläckligt för att hejda vad han uppfat-
tade som en sovjetisk offensiv mot Sverige i
fredstid i stor skala. Det sovjetiska syftet skulle
vara att militärt kartlägga Sverige genom spio-
nage och förbereda sabotage och möjligheter
för att militärt snabbt slå till mot Sverige i ett
skärpt läge, till exempel inför en storoffensiv
mot västblocket /NATO-sidan. Hans kritik av
regeringen och enskilda militärer gjorde att han i
vissa sensationsmedier utmålades som ledare för
en "officersrevolt" inom marinen mot regeringen
och militärledningen.

Det senare var uppenbart en stor överdrift och
inte med sanningen överensstämmande. Själv
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var von Hofsten mycket noga med att påpeka 
att han inte kritiserade militärledningen, utan 
enskilda militära befattningshavare som han 
ansåg ”mörkade” i fråga om ubåtskränkning-
arna. I sammanhanget fanns dock en gråzon, 
där en del deltagare i den hetsiga ubåtsdebatten, 
bland annat i samband med ubåtsjakten i Hårs-
!ärden 1982, anklagade höga militära befatt-
ningshavare, inklusive försvarsstabschefen Bror 
Stefenson, för att medvetet ha släppt ut jagade 
utländska (läs sovjetiska) ubåtar.

von Hofsten själv ansåg att han aldrig hade 
kritiserat militärledningen och inte heller rege-
ringen Palmes utrikespolitik. Däremot hade han 
under hela debatten kritiserat de otillräckliga 
resurserna för försvaret, särskilt i ubåtsjakten.2 

Hans huvudkritik var att Sverige hade haft en 
god ubåtsjaktkapacitet men att denna genom 
nedrustningen i försvarsbesluten 1972 och 1977 
hade avvecklats till stora delar, varför Sverige 
stod försvagat när ubåtsintrången på svenska 
vatten ökade. Han ansåg även att sänkningen av 
ubåtsjaktförmågan hade inbjudit östblocket till 
en o"ensiv mot svenska vatten, det vill säga detta 
var i viss mån självförvållat.

Tjänstgöring och karriär
Hans von Hofsten föddes i en aristokratisk 
familj med gamla o#cersanor. Fadern var o#-
cer vid Livregementets grenadjärer, I 3, i Örebro 
och hans morfar, morbror och mormors far var 
alla amiraler. Han blev student i Örebro 1952 
och valde sedan den marina banan med sjöo#-
cersexamen 1955. Han blev utnämnd till löjt-

nant 1957, kapten 1965 och kommendörkapten 
1970. Hans tjänst var klassisk inom $ottan, med 
”bryggtjänst”, under åren 1956–62 ombord på 
motortorpedbåtar och jagare. Åren 1967–68 var 
han fartygschef på torpedbåten Sirius av Spica-
klassen och 1970 chef för en motortorpedbåts-
division. Dessa sjötjänster varvades med land-
tjänster enligt följande: tjänst vid marinstaben 
1964–66, vid milostaben i Skövde 1966–67, 
lärare vid Sjökrigsskolan åren 1968–70 samt 
tjänstgöring 1970–73 i försvarsdepartementet, 
följt av tjänstgöring 1973–77 vid Ostkustens 
örlogsbas. 

Här kan man särskilt notera tjänstgöringen 
i försvarsdepartementet. Detta var vanligen ett 
tecken på att en o#cer var på väg mot de högsta 
graderna och militära toppjobb. Hans von Hof-
sten var då en coming man med sikte på höga 
poster inom marinen eller militärledningen. 
Hans sjökommenderingar kröntes dessutom 
med chefskapet på de stora och höge"ektiva 
jagarna, en av de %naste poster en svensk sjöo#-
cer kunde nå vid denna tid. Åren 1977–79 var 
han chef på jagaren Småland och 1980–82 på 
jagaren Halland. Dessa landskapsjagare var dyra i 
drift men mycket slagkraftiga i fråga om artilleri, 
robotar och ubåtsjaktförmåga. Hans von Hof-
sten ansågs allmänt inom $ottan vara en sällsynt 
skicklig manövero#cer. 

Undra på att von Hofsten kom att bli frustre-
rad över nedrustningen av den svenska ubåtsjakt-
förmågan genom försvarsbesluten på 1970-talet 
– FB 72 och FB 77 – kulminerande med ubåts-
jakterna i början av 1980-talet, då den svenska 

Hans von Hofsten 1960, som manöverofficer ombord 
på jagaren Gästriklands brygga. HMS Gästrikland 
(J 22) levererades till flottan 1959 som det tredje 
fartyget i Östergötlandklassen. Jagaren utrangerades 
1982 och användes därefter som målfartyg vid skjut-
övningar tills hon skrotades.
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enskilda militära befattningshavare som han
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arna. I  sammanhanget fanns dock en gråzon,
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ningshavare, inklusive försvarsstabschefen Bror
Stefenson, för att medvetet ha släppt ut jagade
utländska (läs sovjetiska) ubåtar.

von Hofsten själv ansåg att han aldrig hade
kritiserat militärledningen och inte heller rege-
ringen Palmes utrikespolitik. Däremot hade han
under hela debatten kritiserat de otillräckliga
resurserna för försvaret, särskilt i ubåtsjakten.2
Hans huvudkritik var att Sverige hade haft en
god ubåtsjaktkapacitet men att denna genom
nedrustningen i försvarsbesluten 1972 och 1977
hade avvecklats till stora delar, varför Sverige
stod försvagat när ubåtsintrången på svenska
vatten ökade. Han ansåg även att sänkningen av
ubåtsjaktförmågan hade inbjudit östblocket till
en offensiv mot svenska vatten, det vill säga detta
var i viss mån självförvållat.

Tjänstgöring och karriär
Hans von Hofsten föddes i  en aristokratisk
familj med gamla officersanor. Fadern var offi-
cer vid Livregementets grenadjärer, 13, i Örebro
och hans morfar, morbror och mormors far var
alla amiraler. Han blev student i Örebro 1952
och valde sedan den marina banan med sjöoffi-
cersexamen 1955. Han blev utnämnd till löjt-
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"bryggtjänst", under åren 1956-62 ombord på
motortorpedbåtar och jagare. Åren 1967-68 var
han fartygschef på torpedbåten Sirius av Spica-
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lärare vid Sjökrigsskolan åren 1968-70 samt
tjänstgöring 1970-73 i försvarsdepartementet,
följt av tjänstgöring 1973-77 vid Ostkustens
örlogsbas.

Här kan man särskilt notera tjänstgöringen
i försvarsdepartementet. Detta var vanligen ett
tecken på att en officer var på väg mot de högsta
graderna och militära toppjobb. Hans von Hof-
sten var då en coming man med sikte på höga
poster inom marinen eller militärledningen.
Hans sjökommenderingar kröntes dessutom
med chefskapet på de stora och högeffektiva
jagarna, en av de finaste poster en svensk sjöoffi-
cer kunde nå vid denna tid. Åren 1977-79 var
han chef på jagaren Småland och 1980-82 på
jagaren Halland. Dessa landskapsjagare var dyra i
drift men mycket slagkraftiga i fråga om artilleri,
robotar och ubåtsjaktförmåga. Hans von Hof-
sten ansågs allmänt inom flottan vara en sällsynt
skicklig manöverofficer.

Undra på att von Hofsten kom att bli frustre-
rad över nedrustningen av den svenska ubåtsjakt-
förmågan genom försvarsbesluten på 1970-talet
— FB 72 och FB 77 — kulminerande med ubåts-
jakterna i början av 1980-talet, då den svenska
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ubåtsjaktförmågan, helt enligt försvarsbesluten, 
hade minskat kraftigt. Det är en händelse som 
ser ut som en tanke att intrången i svenska vatten 
ökade påtagligt i detta läge. En minskad svensk 
kapacitet ledde till ökade ubåtsintrång i svenska 
vatten, det var logiskt. Till bilden hörde även att 
den svenska kusten operativt-strategiskt utgjorde 
den längsta kustlinjen mot det sovjetiska väldet 
i Nordeuropa; här var Sverige en frontstat mot 
östblocket. Att dra ned sin militära förmåga 
längs sjöfronten samtidigt som Sovjet unionen 
satsade på sin nya o!ensiva "ottdoktrin från 
1970-talet, i syfte att nå ut på världshavet, kan 
i efterhand ses som klart kontraproduktivt från 
svensk sida. Det var, med förlov sagt, något naivt 
av den svenska politiska och militära ledningen. 
I efterhand framstår det som ett stort svenskt för-
svarspolitiskt och militärt misstag. I klartext kan 
man säga att Sovjetunionen respekterade militär 
styrka hos motståndaren, även hos de neutrala 
staterna, men snabbt även kunde utnyttja mot-
ståndarens/de neutralas militära svaghet till att 

"ytta fram sina egna militära positioner. I det 
fredsälskande, neutrala Sverige hade man svårt 
att förstå detta och ville hellre agera politiskt 
och diplomatiskt än med militära maktmedel. 
Händelseutvecklingen gjorde dock att de svenska 
regeringarna tvingades agera på alla fronter i 
ubåtsfrågan, som blev en del av det kalla krigets 
andra heta fas i Europa. Sverige ville leva i fred 
men #ck inte riktigt det, då supermakterna trap-
pade upp spänningen i det svenska närområdet.

Den första gången Hans von Hofsten var med 
vid en ubåtskränkning i svenska vatten torde 
ha varit den 23 augusti 1962 norr om Fårö på 
Gotland. Här upptäckte Halland ett radareko 
från en främmande ubåt. Den varnades med 
knallskott men lämnade inte området, varpå 
två sjunkbomber fälldes. Först efter en timmes 
jakt lämnade ubåten, som inte trä!ades, svenskt 
vatten och gick ut på internationellt vatten. Det 
var ett nytt beteende och en varning.3

Nästa större ubåtsjakt för von Hofsten inträf-
fade under hösten 1966 på västkusten och följde 
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ett liknande mönster. Här var han djupt involve-
rad, både som informationso!cer och författare 
av slutrapporten. I den hemliga slutrapporten 
från milostaben Väst, Sjöoperationsavdelningen, 
som inte nämns i hans memoarer, skrev kapten 
Hans von Hofsten den 15 december 1966 att 
sjöförsvaret mellan den 1 och 5 oktober och även 
mellan den 24 och 27 oktober hade haft åtta 
säkra kontakter av främmande undervattensfar-
koster på svenskt vatten på västkusten. Dessa 
bedömdes vara främmande ubåtar, vilka dröjde 
kvar länge på svenskt vatten. Det var ett nytt 
uppträdande från inkräktaren. Försök att driva 
bort ubåtarna hade inte lyckats och det hela ver-
kade vara försök att testa den svenska ubåtsjakt-
förmågan i området. 

Hans von Hofsten bedömde att åtminstone 
sex säkra främmande ubåtar hade varit verk-
samma under sammanlagt drygt en vecka inne 
på svenskt vatten vid västkusten. Den svenska 
insatsen hade inte räckt till för en så utdragen 
operation. Både resurser och uthållighet sakna-
des. Därmed hade inkräktaren kunnat visa att 
man på svensk sida hade både dålig beredskap 
och bristande uthållighet i ubåtsjaktförmågan 
på västkusten. Detta kunde ha varit motivet 
för intrången i svenska vatten. Det här var ett 
mönster som vi skall se återkommer – inkräkta-
ren testar den svenska ubåtsjaktförmågan, som 
har klara svagheter.

I sin rapport 1966 angav von Hofsten även 
andra tänkbara motiv för den främmande mak- 
ten att agera på detta sätt. Förutom att man 
påvisade en svensk oförmåga att ingripa och jaga 

bort inkräktare, kunde man genomföra militär 
underrättelsetjänst och spionage, till nytta för 
framtida operationer och insatser. Man lärde sig 
även att navigera i svenska vatten, vilket kunde 
komma till nytta i framtiden. Han antydde 
därmed att dessa intrång i svenska vatten på väst-
kusten kunde ingå i ett operativt-strategiskt sam-
manhang mellan öst och väst. Genom att testa 
den svenska försvarsförmågan och skapa läge för 
kommande insatser från svenska vatten kunde 
inkräktaren ska"a sig ett fördelaktigt utgångsläge 
i händelse av ett storkrig i Europa mellan makt-
blocken. I klartext betydde detta att östblocket – 
Sovjetunionen – #yttade fram sina militära och 
strategiska positioner västerut för att ska"a sig 
bättre positioner och utgångsgrupperingar vid 
ett storkrig i Europa. Hans von Hofsten var även 
inne på tanken att det nu rörde sig om miniubå-
tar för att komma in i trånga svenska vatten – en 
tolkning som återkom i stor skala på 1980-talet 
i den svenska ubåtsdebatten.

Hans von Hofsten som försvarsdebattör
Hösten 1970 lämnade von Hofsten kust#ottan 
och det skulle dröja sju år innan han på nytt 
$ck trampa däck igen. Han anställdes nu vid 
försvarsdepartementets kommandoexpedition 
med ansvar att ta hand om utländska marinatta-
chéer i Sverige och deras verksamhet. Det var 
en militärdiplomatisk uppgift och en tjänst som 
var ganska behaglig och lättsam. Åren 1973–77 
kommenderades von Hofsten så till chef för 
sektion 2 vid örlogsbasstaben på Muskö. Det 
medförde ansvaret för krigsplanläggningen av 

1970 blev Hans von Hofsten chef för en motortorped-
båtsdivision. De svenska motortorpedbåtarna höll 
hög klass internationellt sett, vilket inte minst gällde 
fartresurserna.
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bas- och underhållstjänsten. Här kom han helt 
till korta enligt sina memoarer. Han saknade 
utbildning och även erfarenhet för uppgiften och 
den passade honom synnerligen illa: ”Jag kände 
mig som en square peg in a round hole.” 

Tre och ett halvt år på Muskö med 15 mils 
pendling, en tråkig miljö och dåliga möjligheter 
till övernattning samt uppgifter som han inte 
trivdes med, det var en trist tid. Det blev för 
mycket och släckte hans förhoppningar om en 
högre befordran: ”Detta !ck till följd att jag inte 
var så e"ektiv som jag borde och ville vara. Åren 
på Muskö stäckte mina möjligheter att få ytter-
ligare befordran, vilket jag tycker var fullständigt 
rättvist.”4 Sett i backspegeln kan man fråga sig 
om han kanske borde ha ansökt om att få fort-
sätta den militärdiplomatiska banan i detta läge 
eller begärt för#yttning till en annan tjänst som 
passade honom bättre. Det trista harvandet på 
Muskö var föga lämpat för von Hofsten, som 
kunde ha fått en bättre tjänst.

Så kom den stora smällen – den sovjetiska 
ubåten U-137 gick på grund i Karlskrona skär-
gård i oktober 1981 och blev en världsnyhet! Nu 
vaknade von Hofsten som försvarsdebattör – 
detta var något han kunde och hade ägnat många 
tjänsteår åt. I Svenska Dagbladet !ck han efter 
händelsen med U-137 in en artikel i november 
1981 där han bland annat sade följande:

Erfarenheten visar att främmande ubåtar i 
dagar, kanske veckor, kan uppehålla sig på 
svenskt vatten utan att vårt försvar lyckas 
identi!era dem eller kasta ut dem … Hur 
tillämpar våra chefer de föreskrifter reger-
ingen utfärdat för fall som dessa? Det antal 
konstaterade främmande ubåtar som mari-
nen haft kontakt med efter kriget torde 
närma sig 50. En skrämmande hög si"ra 
då enligt samstämmig bedömning endast 
några få procent av det verkliga antalet 
ertappas! 
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Han avrundade sitt inlägg med att föreslå att 
regeringen borde kunna ge tillstånd till skarplad-
dade insatser mot intrången. Nu gällde endast 
varningsskott, vilka sällan !ck någon e"ekt.

Ubåtsjakten i Hårs#ärden 1982 blev von 
Hofstens bittraste stund, eftersom han höll på 
med avrustningen av Halland och inte !ck delta 
i verksamheten. I en intervju i SVT uttalade 
han sig kort om nedrustningen av ubåtsjakt-
förmågan, där helikoptrarna nu var det främsta 
medlet, men utan större uthållighet. I inter-
vjun pekar han på Halland – med dess kapaci-
tet hade mycket kunnat göras, men nu skedde 
avvecklingen. Ubåtsjakten i Hårs#ärden pågick 
i 14 dagar med världspressen på plats. Totalt 36 
sjunkbomber fälldes och 4 minor sprängdes utan 
resultat. I memoarerna skriver von Hofsten om 
detta: 

Flottans ubåtsjaktkapacitet hade sedan tolv 
år dragits ned till i det närmaste noll av 
politiska sparsamhetsskäl. Det resulterade 
naturligtvis i att det inte fanns några specia-
lister eller materiel för avancerad ubåtsjakt, 
endast ett fåtal helikoptrar. Sverige hade 
utsatts för en perfekt genomförd operativ, 
taktisk, politisk och teknisk överraskning, 
vilket vi varken hade resurser eller organi-
sation att bemästra.5

I april 1983 presenterades den parlamentariska 
Ubåtskommissionens betänkande. Den leddes 
med auktoritet av förre försvarsministern Sven 
Andersson (s), som nu slog fast att det hade 

varit en rad främmande intrång i svenska vatten. 
Sovjet unionen pekades dessutom ut, vilket ledde 
till en omfattande debatt. Med anledning av 
betänkandet sände von Hofsten en debattartikel 
till Svenska Dagbladet där han pläderade för en 
rustning av jagarna, som låg i malpåse, för att 
snabbt öka ubåtsskyddet:

Såväl Halland som systerfartyget Småland 
ligger i malpåse och skall efter några år för-
vandlas till skrot. Båda fartygen !nns alltså 
tillgängliga ”från hyllan”. Det är därför gan-
ska häpnadsväckande att denna möjlighet 
över huvud taget inte nämns i kommissio-
nens rapport eller eljest i kommentarerna. 

Artikeln var uppenbarligen hett sto" men togs 
inte in. Det var inte opportunt att som von 
Hofsten peka på en väg att snabbt öka e"ekten 
på svensk sida. I stället gällde det parlamenta-
riska betänkandet med sikte på en långsam åter-
uppbyggnad av svensk ubåtsjaktkapacitet, en 
tövande linje som det skulle ta lång tid att få 
någon märkbar e"ekt av i supermakternas tide-
varv.6

Nu började von Hofsten bygga upp sin ilska 
mot regeringen och statsmakterna men även mot 
militärledningen och delar av marinledningen 
för det i hans tycke lama agerandet för att stoppa 
ubåtsintrången. 

Under den andra heta fasen av det kalla kriget, 
cirka 1979–85, kom polariseringen mellan öst- 
och västblocket att öka och den internationella 
spänningen steg. President Reagan (1981–89) 

Åren 1980–82 var von Hofsten chef på jagaren 
Halland. Till firandet av Karlskronas 300-årsjubi-
leum 1980 medföljde kungaparet jagaren. Kung 
Carl XVI Gustaf har alltid visat flottan stort intresse.
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återupprustade USA och västblocket i stor skala 
och Sovjetblocket hade stora svårigheter att svara 
på detta, politiskt, ekonomiskt och teknologiskt.

Den 17 oktober 1985 gick det amerikanska 
slagskeppet Iowa med följefartyg in i Östersjön 
och genomförde skjutövningar. Detta var en 
markering från USA:s sida av att Östersjön var 
internationellt vatten och ett led i det kalla kri-
gets maktkamp mellan blocken. Iowa bevakades 
från svensk sida av en patrullbåt under divisions-
chefens, kommendörkapten Göran Frisks befäl, 
en i bild något patetisk syn.

Frisk var frustrerad och uttalade sig i en inter-
vju i Svenska Dagbladet den 21 oktober 1985: 

Jag har under det senaste året jagat ubåtar 
25 timmar om dygnet utan att lyckas. Vi 
kan inte freda våra vatten. Det vet NATO. 
Men nu visar de att de inte kommer att 
sitta med armarna i kors om Sovjet använ-
der den svenska skärgården som basområde 
i ett krisläge. Där vi inte är herrar själva 
går främmande makter in och förbereder 
krig. Och idag kan vi inte stoppa ryssarnas 
ubåtar.

Detta !ck inte sägas o"entligt, varken militärt 
eller politiskt. Det tog fyr. Två dagar senare gick 
försvarsstabschefen, viceamiral Bror Stefenson, 
ut och gav Frisk en reprimand för att denne hade 
missförstått läget och inte borde ha uttalat sig på 
detta sätt. Den rätta tolkningen var enligt Stefen-
son strategisk. Östersjön och den norra #anken 
hade fått ökad betydelse i det kalla kriget, därför 
gjorde USA och NATO denna demonstration. 
För von Hofsten blev detta droppen. Han ansåg 
att militärledningen nu anpassade sig till rege-
ringen Palmes nedtoning av ubåtskränkningarna 
mot svenska vatten och deras allvarliga innebörd. 
Han ringde upp Frisk, gav denne sitt stöd och 
var nu beredd att ge eldunderstöd i debatten. 
Frisk tog tacksamt emot detta. Dock tvekade 

von Hofsten en kort tid att verkligen gå ut i 
o"entligheten och trappa upp kritiken:

Under loppet av ett par dagar hade jag näs-
tan bytt personlighet. Kvar var bara den 
inlärda viljan att fullfölja vad jag höll på 
med, även om det börjat blåsa ordentligt, 
att inte ge vika. Det som ändå !ck mig att 
tveka, var känslan att jag måste vara lojal 
mot #ottan och marinchefen. Skulle ett 
framhärdande i massmedia vara mer till 
skada än nytta för dessa? Ytterst var det ju, 
i alla fall i huvudsak, regeringens hante-
ring av ubåtsproblematiken jag ville åt och 
inte försvarets agerande. Djupt nere i mig 
fanns naturligtvis också den under hela livet 
inlärda respekten för ämbetsmannaandan 
och o$cersdygderna. Jag greps ett tag av 
beslutsvånda.7

Nu tog von Hofsten kontakt med den då tillför-
ordnade marinstabschefen, som på telefon med-
delade att det var helt upp till honom själv att 
ta ställning till detta som enskild o$cer och inte 
som representant för myndigheten. Det svaret 
sopade bort alla hans betänkligheter och han 
beslutade nu att ge sig in i hetluften. Det var ett 
stort steg utan återvändo.

Den 22 oktober 1985 gick så von Hofsten 
i Svenska Dagbladet ut i o"entlig polemik mot  
regering och militärledning. Han hävdade att 
ubåtskränkningarna i svenska vatten hade pågått 
i fem år och att svenskt försvar inte kunde be-
mästra dem: ”Iowa sändes in i Östersjön för att 
Sve riges tidigare så starka bastion börjat vackla. 
Vi är inte herrar i våra egna vatten. Det vet 
NATO och därför skickar de hit Iowa för att visa 
musklerna.” Det var ord och inga visor. Det var 
en bomb som briserade. Resultatet blev en snabb 
mediae"ekt och en intervju i Dagens Eko där 
von Hofsten även i hastigt mod påstod att stats-
minister Palme hade förtigit fem ubåtskränk-
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och Sovjetblocket hade stora svårigheter att svara
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mediaeffekt och en intervju i Dagens Eko där
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ningar i sin rege ringsdeklaration. Det var ett saf-
tigt påhopp på statsministern utan like i svensk 
militär historia sedan påhoppen på den liberale 
statsministern Karl Staa! 1911–14 under den 
stora försvarsstriden före det första världskriget.

Detta ekoinslag "ck genomslag i debatt och 
politik. Försvarsstabens informationschef H.G. 
Wessberg gick ut och sade att von Hofsten visade 
dåligt omdöme och hade fel i sak och marinche-
fen Bengt Schuback tog i en kommentar till 
TT avstånd från marino#cerares uttalanden 
om främmande makt, även om han tillade att 
han förstod frustrationen hos personalen för att 
ubåtsjakten inte gav resultat. Schuback sökte 
nu balansera yttrandefriheten mot önskan att 
yrkeso#cerare inte blandade sig i utrikespoliti-
ken: ”Samtidigt måste jag konstatera att det råder 
yttrandefrihet även inom marinen. Jag anser att 
politiska uttalanden om främmande makt skall 
göras av landets politiska ledning och inte av 
yrkeso#cerare.”

Schuback kallade nu upp von Hofsten och 
Frisk till sig och visade sin irritation över deras 
frispråkighet. Detta föranledde i sin tur Justitie-
kanslern, JK, Bengt Hamdahl, att ingripa mot 
marinchefen och understryka det olämpliga i 
detta förfarande då ”varje medborgare har grund-
lagsskyddad yttrandefrihet som ingen chef kan 
eller får begränsa.” JK förutsatte nu att sam talet 
med de två kommendörkaptenerna inte skulle 
leda till några repressalier, till exempel i fråga om 
befordringsmöjligheter.8

Den 3 november 1985 publicerade Svenska 
Dagbladet von Hofstens artikel under rubriken 
”Regeringen måste tala klarspråk. Marino#cer 
om statsledningens förhållande till ubåtskränk-
ningarna”. Här gick von Hofsten ännu längre i 
sin kritik och summerade den så här: 

Omfattningen, intensiteten och allvaret i 
den främmande undervattensverksamheten 
i våra vatten förtigs, förringas eller t o m 

förlöjligas av statsminister och utrikesmi-
nister på ett sätt, som helt enkelt inte kan 
tolkas på annat sätt än att de egentligen 
inte tror, eller kanske snarare, inte vill tro 
på rapporterna från ÖB. I konsekvens där-
med har de praktiska motåtgärderna blivit 
halvhjärtade insatser, för sent eller för lite.

Hans von Hofsten slutade med en vädjan till 
stats minister Palme om att förklara regering-
ens säkerhetspolitik i klarspråk samt att även 
begrunda ett citat från Churchill: ”En av mina 
viktigaste lärdomar efter ett helt liv i maktens 
toppar är att idioter ofta har rätt.” (Från vänster-
håll hade von Hofsten fått höra många ord för 
sin kritik, bland annat att han var ett verktyg för 
militarismen och en nyttig idiot för USA.)9

Nu blev von Hofsten försvarsdebattör i stor 
skala och kastade sig över frågan om den sovje-
tiska underrättelseverksamheten i Sverige, både 
till lands och till sjöss. Den 20–21 januari 1986 
"ck han i Dagens Nyheter på DN Debatt in två 
stora debattartiklar om det sovjetiska spionaget 
mot Sverige med en provokativ rubriksättning: 
”Vet svenska folket om det här?” respektive 
”Sovjetrepubliken Sverige?” Här var budskapet 
mycket rakt:

Denna bild av en främmande makt som är 
intensivt sysselsatt med sabotageförbere-
delser mot Sverige genom spionage, mord-
planering och ubåtsoperationer, som ger 
rutinmässig säkerhet för anfallsföretag oav-
sett årstid och tid på dygnet, är samman-
ställd genom att man lagt ihop två och två 
ur publicerade källor och har sammanfogat 
informationen med yrkesinsikter.10

Även denna gång blev reaktionen snabb och 
uppmärksamheten i debatt och politik och i 
medierna stor. Försvarsstabschefen Bror Stefen-
son sade nu i Ekot och till Dagens Nyheter att 
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artiklarna var positiva och genomtänkta men att 
de historiska avsnitten var svaga. Om den aktu-
ella hotbilden uttalade han sig mer svävande till 
Dagens Nyheter: ”Det är hotet nu som gäller. Det 
är svårt att väga alla tekniska och politiska fakto-
rer och få en klar bild.” Nu sökte von Hofsten per-
sonligen upp Stefenson, som till hans förvåning 
sade att han inte trodde att von Hofsten hade 
skrivit artiklarna själv. Detta kunde von Hof-
sten dementera, bland annat därför att han före 
publiceringen hade konsulterat översten av 1. gra- 
den Åke Lönnberg, som hade varit svensk !yg-
attaché i Moskva under fem år. Stefenson sökte 
sedan von Hofsten samma dags eftermiddag 
och sade nu att Dagens Nyheter inte hade åter-
gett honom rätt. Enligt von Hofsten tog han 
nu tillbaka en del av de positiva omdömena, 
uppenbart efter att ha fått ett telefonsamtal från 
regeringskansliet: ”Hur som helst stod det klart 
för mig att försvarsstabschefen stått under tryck. 
Jag kunde bara gissa från vem.”11

Den 28 januari 1986 bemöttes von Hofsten 
i Dagens Nyheter av regeringskansliet genom 
Nils Gyldén från försvarsdepartementet. Denne 
påpekade stillsamt att helhetsbilden av det 
säkerhetspolitiska läget för Sverige var ljusare än 
debattartiklarna kunde ge sken av. Han avslutade 
sitt inlägg med att säga att alla kunde sova gott 
om natten, då hotet var överdrivet. Ordföranden 
i riksdagens försvarsutskott, Lennart Blom (m) 
sade för sin del i en tidningsintervju att politi-
kerna av taktiska skäl inte talade tillräckligt om 
säkerhetspolitiken och menade att von Hof stens 
inlägg var ett bra sätt att upplysa folket på. Detta 

speglade i sin tur det nu höga debattläget i ubåts-
frågan och i utrikes- och försvarspolitiken vid 
denna tid. Tendensen var att den socialdemokra-
tiska regeringen med Olof Palme i spetsen för-
sökte tona ned den sovjetiska hotbilden, medan 
den borgerliga oppositionen framhävde den och 
behovet att stärka försvaret och den svenska mot-
ståndskraften. Det förekom skarpa ordväxlingar 
mellan Palme och Carl Bildt (m).

Dagens Nyheter hade nu en serie artiklar på 
temat att Sverige var ett drömland för spioner 
och skrev i sin huvudledare den 25 januari 1986 
att försvarsstabschefen Bror Stefenson genom 
olika uttalanden hade lyckats med konststycket 
att ta lite lagom avstånd från von Hofstens larm-
artiklar och samtidigt ge dem ett visst stöd.12

Mordet på statsminister Olof Palme den 28 
februari 1986 dämpade den säkerhetspolitiska 
debatten i Sverige. I sina memoarer summerar 
von Hofsten sin syn på Palme: 

Palmes uppenbara åsidosättande av Sveriges 
egen militära säkerhet till förmån för vid-
lyftiga arrangemang på den världspolitiska 
scenen, ansåg jag varit direkt farligt för vårt 
land. I synnerhet som Palme, med vetskap 
om att Sovjetunionen bedrev avancerade 
krigsförberedelser mot Sverige, agerat som 
om USA och Sovjet varit lika goda ”kål-
supa re”. Den teorin hade av Palme omhul-
dats, uppenbarligen därför att han ansett 
det skulle vara en förutsättning för hans 
världsfrälsarroll.13

Piranha (piraya på svenska) var en miniubåtsklass som 
byggdes i Sovjetunionen på 1980-talet. Ubåten kunde 
dyka ned till 200 meter, vilket duger gott i Östersjön. 
Endast ett fåtal sådana här miniubåtar hann byggas 
före det kalla krigets slut.

Piranha (piraya på svenska) var en miniubåtsklass som
byggdes i Sovjetunionen på 1980-talet. Ubåten kunde
dyka ned till 200 meter, vilket duger gott i Östersjön.
Endast ett fåtal sådana här miniubåtar hann byggas
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speglade i sin tur det nu höga debattläget i ubåts-
frågan och i utrikes- och försvarspolitiken vid
denna tid. Tendensen var att den socialdemokra-
tiska regeringen med Olof Palme i spetsen för-
sökte tona ned den sovjetiska hotbilden, medan
den borgerliga oppositionen framhävde den och
behovet att stärka försvaret och den svenska mot-
ståndskraften. Det förekom skarpa ordväxlingar
mellan Palme och Carl Bildt (m).
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temat att Sverige var ett drömland för spioner
och skrev i sin huvudledare den 25 januari 1986
att försvarsstabschefen Bror Stefenson genom
olika uttalanden hade lyckats med konststycket
att ta lite lagom avstånd från von Hofstens larm-
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debatten i Sverige. I sina memoarer summerar
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Palmes uppenbara åsidosättande av Sveriges
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supare". Den teorin hade av Palme omhul-
dats, uppenbarligen därför att han ansett
det skulle vara en förutsättning för hans
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I detta sammanhang kan man göra re!ektionen 
att Olof Palme spelade en dubbelroll, dels den 
o"ciella med strikt neutralitet som von Hof sten 
kritiserade, dels den ino"ciella där han höll liv-
linan västerut öppen och uppmanade försvars-
attachéerna att värna Sveriges försvarsintressen i 
väst, inte minst i Washington. Den senare verk-
samheten kring livlinan västerut var von Hofsten 
sannolikt inte medveten om.

Inför 1987 års försvarsbeslut var Hans von 
Hof sten besviken. Regering och riksdag sik-
tade på en mindre förstärkning av ubåtsjakten 
på cirka 200 miljoner per år, men detta ansåg 
han vara helt otillräckligt. Med hänvisning till 
Göran Frisk, ”vår i modern ubåtsjakt kanske 
mest erfarne o"cer”, ansåg han att det behöv-
des cirka två miljarder per år under fem års tid, 
det vill säga cirka tio miljarder för att stoppa 
intrången i svenska vatten. ”Tar vi inte beslut-
samt itu med problemet, kommer vi att få leva 
med Spetsnazförbanden i våra skärgårdar för 
oöver skådlig tid.”14 Det var också klartext: sovje-
tiska specialförband (GRU-KGB) var svårstop-
pade, medan den sovjetiska Östersjömarinen 
inte bedrev denna verksamhet utan hade tradi-
tionella marina uppgifter. I svensk försvarspoli-
tik var von Hofstens linje dock nu den från en 
outsider och sågs som orealistisk och ett över-
bud. Marinen skulle få fortsatta förstärkningar 
(FB 1984) men inte av den storleksordning som 
von Hofsten och Frisk ville, det visade försvars-

utredningar, ÖB-förslag, regering och riksdag. 
Så blev också fallet.

En het fas av det kalla kriget
Ubåtsdebatten i Sverige, ubåtsjakten och den 
förda politiken visar upp en rad märkliga inslag i 
jämförelse med omvärlden under det kalla kriget. 
I det storstrategiska sammanhanget ansågs dock 
U-137-händelsen kunna ingå i sovjetiska krigs-
förberedelser mot Sverige och västsidan (NATO), 
där man inte drog sig för att använda det svenska 
territoriet för sina syften. Vissa bedömare talade 
om krigsförberedelser med kartläggning av den 
svenska kusten, som kunde ses som ”halva fron-
ten mot NATO” för Warszawa pakten, utgångs-
grupperingar för special styrkor, möjligheter till 
kärnvapenutpressning mot Sverige med mera. 
Spekulationerna blev många efter U-137-a#ä-
ren, nationellt och internationellt. Det ökade 
spänningen i det nordiska när området under 
kommande år. Utvecklingen vände dock när 
den nya Gorbatjov-regimen i Sovjet unionen och 
Reagan-regimen i USA gick in för avspänning 
mellan blocken. Internt inom Sovjet unionen 
stod begreppen Perestrojka och Glasnost för de 
nya idéerna från 1986, vilket i sinom tid ledde 
till avvecklingen av det kalla kriget.

Efter U-137-a#ären ökade de svenska ubåts-
jakterna och även rapporteringen om incidenter 
och kränkningar i svenska vatten. Mediebevak-
ningen blev intensiv, inte minst vid Hårs$ärden 

I detta sammanhang kan man göra reflektionen
att Olof Palme spelade en dubbelroll, dels den
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samheten kring livlinan västerut var von Hofsten
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mest erfarne officer", ansåg han att det behöv-
des cirka två miljarder per år under fem års tid,
det vill säga cirka tio miljarder för att stoppa
intrången i svenska vatten. "Tar vi inte beslut-
samt itu med problemet, kommer vi att fa leva
med Spetsnazförbanden i  våra skärgårdar för
oöverskådlig tid."14Det var också klartext: sovje-
tiska specialförband (GRU-KGB) var svårstop-
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Ubåtsdebatten i Sverige, ubåtsjakten och den
förda politiken visar upp en rad märkliga inslag i
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om krigsförberedelser med kartläggning av den
svenska kusten, som kunde ses som "halva fron-
ten mot NATO" för Warszawapakten, utgångs-
grupperingar för specialstyrkor, möjligheter till
kärnvapenutpressning mot Sverige med mera.
Spekulationerna blev många efter U-137-affå-
ren, nationellt och internationellt. Det ökade
spänningen i  det nordiska närområdet under
kommande år. Utvecklingen vände dock när
den nya Gorbatjov-regimen i Sovjetunionen och
Reagan-regimen i USA gick in för avspänning
mellan blocken. Internt inom Sovjetunionen
stod begreppen Perestrojka och Glasnost för de
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Efter U-137-affären ökade de svenska ubåts-
jakterna och även rapporteringen om incidenter
och kränkningar i svenska vatten. Mediebevak-
ningen blev intensiv, inte minst vid Hårsfiärden
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1982 och Karlskrona skärgård 1983 och 1984, 
dock utan att någon ubåt kunde fångas in. 

Till bilden hör att den svenska ubåtsjaktför-
mågan var under avveckling (försvarsbesluten 
1972 och 1977) och att den politiska enig-
heten om försvaret, som hade varat under åren 
1940–65, nu hade spruckit. Socialdemokraterna 
gick in för en neddragning av försvarsanslagen 
(partiell nedrustning) åren 1968–76 med hän-
visning till avspänningen i Europa, medan den 
borgerliga oppositionen var mer skeptisk. De 
borgerliga regeringarna åren 1976–82 (Fälldin 
I–III, Ullsten) gick sedan in för ett något högre 
försvarsanslag än Socialdemokraterna, dock var 
skillnaderna inte stora. 

Jagarna kunde precisionsbomba, men de 
var under avveckling, och vad som återstod var 
helikoptrar med sjunkbomber och ett minför-
svar som behövde förnyas. Det skulle ta lång tid 
att modernisera och återuppbygga den svenska 
ubåtsjaktförmågan – och just då, i detta svag-
hetsläge, kom rader av intrång på svenska vatten. 
I det läget !ck Sverige ett diplomatiskt och tek-
niskt stöd från väst för att stoppa intrången och 

för att kunna höja sin förmåga på området. 
Detta stöd sköttes diskret och under sekretess, 
så mycket står klart, men frågan är vilka former 
stödet !ck militärt och hur länge det varade. 
Det var dessutom förknippat med stora politiska 
risker och teknikstödet från väst !ck inte kom-
promettera Sverige.

Militärblocken spanade intensivt på varandra 
under det kalla kriget men det låg i allas intresse 
att undvika öppna politiska konfrontationer 
kring dessa aktiviteter (”förvarningen”), som 
gällde hela skalan från tillåten förvarning (signal-
spaning med mera) till spioneri och intrång på 
främmande territorium (som test av försvars-
system, spaning på missiler, krigsförberedelser 
och annat). Under den senare delen av det kalla 
kriget var detta närmast rutin; blocken spanade 
och ”spio nerade” intensivt på varandras försvars-
system, inte minst i luften och till sjöss. 

I Östersjön pågick säsongsvis en intensiv 
verksamhet från alla håll. Folkrättsligt gav Öster-
sjön goda möjligheter till underrättelseverk-
samhet på internationellt vatten och inom de 
ekonomiska zonerna, inte minst genom så kal- 
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lade forskningsfartyg (”professorsfartygen” hos 
Warszawa pakten). Forskningsfartyg från många 
stater i båda blocken bedrev en intensiv verksam-
het i Östersjön under 1970- och 80-talen. Detta 
speglas inte minst i ÖB:s kvartalsrapporter/
årsrapporter och i UD:s underlag om tillstånd 
att passera svenskt sjöterritorium och besöka 
svenska hamnar. Inte minst följde man varandras 
marina övningar noga; så till exempel pågick en 
stor NATO-övning i södra Östersjön i samband 
med U-137:s grundstötning i Karlskrona skär-
gård i oktober 1981.15

Sverige följde länge normalmönstret under 
det kalla kriget i fråga om utpekanden av andra 
makter, det vill säga man avstod från detta. Rap-
porterna från incidentberedskapen blev rutin 
med statistik över ingripanden, incidenter och 
intrång, inte minst i luften där NATO och War-
szawapakten jagade runt kring Östersjön och 
närmast hade Gotland som rundningsmärke. 

Grundstötningen av U-137 hösten 1981 följ- 
des av en rad ubåtsjakter, och Ubåtskommis-
sionen 1983 pekade ut Sovjetunionen som 
inkräktare. Därmed hade Sverige övergått till 
en anklagande roll, där det gällde att ha goda 
bevis och torrt på fötterna för att utpeka Sovjet-
unionen, vilket Olof Palme och den svenska 
regeringen gjorde 1983 under hårt politiskt 
tryck hemifrån. Palme stödde sig på 1983 års 
parlamentariska Ubåtsskyddskommission, ledd 
av veteranen Sven Andersson (s), som utpekade 
Warszawapakten, det vill säga Sovjetunionen, vid 
Hårs!ärden 1982.16 Nationalitetsfrågan och tek-
nisk bevisning ansågs nu klarlagda, även om en 

rad tvivel kom fram senare. Enigheten var länge 
stor på svensk sida men luckrades upp då den 
socialdemokratiska regeringen 1987 inte följde 
ÖB:s bedömning att på nytt peka ut Sovjet-
unionen för de fortsatta intrången. 

Efter 1992 hade kränkningarna enligt ÖB:s 
bedömning upphört; det kalla kriget var nu slut. 

Hans von Hofstens memoarer, I kamp mot 
överheten. Örlog och debatt, kom ut postumt 
1993 med ett förord av Jan Guillou. Sommaren 
1992 hade von Hofsten avlidit. Både Guillou 
och von Hofsten hade varit i elden i ubåtsdebat-
ten och i debatten om det sovjetiska hotet under 
1980-talet, inte minst i det av Guillou ledda 
TV-programmet Rekord-Magazinet, som "ck 
stort genomslag i debatt och politik och även hos 
svenska folket. Rekord-Magazinet som sändes 
den 14 oktober 1987 om den pågående sovjetiska 
underrättelseverksamheten mot Sverige gjorde 
Hans von Hofsten känd för en större publik och 
innebar ett genombrott för honom i TV-mediet.

I programmet presenterades den sovjetiska 
kartläggningen av #ygare och andra militära 
nyckelpersoner, militära anläggningar, kartlägg-
ningen av teleförbindelser, ubåtskränkningar 
med mera. Mediee$ekten blev stor och drog 
igång en omfattande säkerhetspolitisk debatt 
om det sovjetiska hotet mot Sverige och även 
mot västvärlden. Enligt von Hofstens memoarer 
ledde debatten och exponeringen av den sovje-
tiska verksamheten till att ”ryssarna blev försik-
tigare i fortsättningen, på så sätt att de ändrade 
sitt mönster. Även i Moskva hade programmet 
således uppmärksammats!”17

1980-talets svenska ubåtsjakt hade problem med 
trovärdigheten, särskilt i medierna. Det man slutligen 
tillmätte störst bevisvärde var foton på bottnen, 
tolkade som spåren efter ubåtar vilka tagit sig fram 
på bottnen med larvfötter.

1980-talets svenska ubåtsjakt hade problem med
trovärdigheten, särskilt i medierna. Det man slutligen
ti l lmätte störst bevisvärde var foton på bottnen,
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på bottnen med larvfötter.
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Jan Guillou och Hans von Hofsten stod långt 
från varandra i politiska sympatier men fann var-
andra i detta samarbete: ”Det var mycket lätt 
att tycka om Hans von Hofsten; få män jag har 
trä!at i livet ha så väl som han motsvarat det 
engelska uttrycket an o!cer and a gentleman.”18 

Guillou menar i sitt förord att von Hofsten 
genom att o!entligt slå larm om den sovjetiska 
underrättelseverksamheten mot Sverige till lands 
och till sjöss bröt ett tabu. Det ingick inte i den 
svenska traditionen att o"cerare så öppet deltog 
i det demokratiska samtalet. Inom det militära 
systemet, ÖB:s stab och MUST, innebar det 
sovjetiska spionaget inte några nyheter men där-
emot i svensk debatt och politik. Det väckte det 
svenska folket och tände en debatt om det sovje-
tiska hotet, som fortsatte till Sovjetunionens fall 
vid årsskiftet 1990/91.

Kritiserad och hyllad som debattör
Till sist avslutades Hans von Hofstens karriär 
som försvarsdebattör med en höjdpunkt som 
han återger i sina memoarer. Det var när han 
1989 polemiserade mot Sovjetunionens näst 
högste chef, #ottamiralen K.V. Makarov, i tid-
ningen Sovjetsoldaten, som skrev ironiskt om den 
svenska ”periskopnojan”. Här berömde von Hof-
sten Gorbatjovs nya politik med perestrojka och 
glasnost, som han menade kunde bidra till att 
rädda världen från krig, men ville ha raka besked 
av Moskva om ubåtsintrången i svenska vatten: 
”Därför, makthavare i Kreml, erkänn vad ni har 
sysslat med i våra vatten, vem som har beordrat 
det och varför, och naturligtvis, sluta med det!” 
Det var naturligtvis naivt politiskt och en retorisk 
fråga som endast kunde få ett sovjetiskt svar: Njet. 
Att man på sovjetisk sida ändå gav von Hofsten 
utrymme och ägnade tid åt att bemöta honom 
via en hög #ottchef visade att hans debatt insats 
hade givit ett gensvar internationellt.

I sovjetisk föreställningsvärld kunde en chef 
på mellannivå inte debattera på eget initiativ, 

alltså måste von Hofsten bemötas som en ino"-
ciell kanal till marinchefen och Sveriges ÖB, 
medan svaren till den svenska regeringen $ck 
skötas på diplomatisk nivå. Att von Hofsten 
agerade och debatterade på egen hand, delvis till 
förtret för både den egna marinledningen och 
militärledningen, förstod inte den sovjetiska 
marinledningen – det var närmast en omöjlig 
tanke. Här gick den stora skiljelinjen mellan 
Sovjetsystemet och demokratin Sverige.

Hösten 1991 gjorde den nya borgerliga rege-
ringen, ledd av Carl Bildt (m), en framställning 
i Moskva i ubåtsfrågan. Det ledde till två års 
informella samtal i frågan mellan Stockholm 
och Moskva, dock utan något resultat. Från 
svensk sida leddes samtalen av kommendör Emil 
Svensson, som rapporterade direkt till Bildt och 
var expert i statsrådsberedningen. Uppenbart 
hoppades man efter det kalla krigets slut på ett 
genombrott i frågan, men därav blev intet.19

Sammanfattande kan man säga att Hans von 
Hofsten framstår som den militäre försvarsdebat-
tör som i slutet av det kalla kriget $ck den största 
genomslagskraften hos det svenska folket och i 
debatt och politik. Det gällde hans varningar 
för sovjetiskt spionage och sovjetiska intrång i 
svenska vatten, som drog igång en stor debatt 
och turbulens i Sverige, med ringar ut i Europa 
och världen. Han var en aristokratisk sjöo"cer 
av bästa märke, som hade gjort en hygglig, men 
inte lysande, karriär med mycken sjötjänst under 
kryssar- och jagarepokerna i den svenska #ottan. 
Hans karriär slutade på mellannivå, vilket han 
själv i sina memoarer anser var rättvist då han 
ägnade sin landtjänst för ringa intresse. Han låg 
ett tag väl till för högre tjänster genom tjänst-
göring i försvarsdepartementet, men fullföljde 
inte och karriären tog stopp. I stället tog han 
steget fullt ut och blev försvarsdebattör i stor 
skala om ubåtsjakten och det sovjetiska hotet 
mot Sverige, till lands och till sjöss. Det var dock 
föga populärt hos regering och riksdag, där man 
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hade givit ett gensvar internationellt.

I sovjetisk föreställningsvärld kunde en chef
på mellannivå inte debattera på eget initiativ,
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alltså måste von Hofsten bemötas som en inoffi-
ciell kanal till marinchefen och Sveriges ÖB,
medan svaren till den svenska regeringen fick
skötas på diplomatisk nivå. Att von Hofsten
agerade och debatterade på egen hand, delvis till
förtret för både den egna marinledningen och
militärledningen, förstod inte den sovjetiska
marinledningen — det var närmast en omöjlig
tanke. Här gick den stora skiljelinjen mellan
Sovjetsystemet och demokratin Sverige.

Hösten 1991 gjorde den nya borgerliga rege-
ringen, ledd av Carl Bildt (m), en framställning
i Moskva i ubåtsfrågan. Det ledde till två års
informella samtal i  frågan mellan Stockholm
och Moskva, dock utan något resultat. Från
svensk sida leddes samtalen av kommendör Emil
Svensson, som rapporterade direkt till Bildt och
var expert i  statsrådsberedningen. Uppenbart
hoppades man efter det kalla krigets slut på ett
genombrott i frågan, men därav blev intet."

Sammanfattande kan man säga att Hans von
Hofsten framstår som den militäre försvarsdebat-
tör som i slutet av det kalla kriget fick den största
genomslagskraften hos det svenska folket och i
debatt och politik. Det gällde hans varningar
för sovjetiskt spionage och sovjetiska intrång i
svenska vatten, som drog igång en stor debatt
och turbulens i Sverige, med ringar ut i Europa
och världen. Han var en aristokratisk sjöofficer
av bästa märke, som hade gjort en hygglig, men
inte lysande, karriär med mycken sjötjänst under
kryssar- och jagarepokerna i den svenska flottan.
Hans karriär slutade på mellannivå, vilket han
själv i sina memoarer anser var rättvist då han
ägnade sin landtjänst för ringa intresse. Han låg
ett tag väl till för högre tjänster genom tjänst-
göring i försvarsdepartementet, men fullföljde
inte och karriären tog stopp. I  stället tog han
steget fullt ut och blev försvarsdebattör i stor
skala om ubåtsjakten och det sovjetiska hotet
mot Sverige, till lands och till sjöss. Det var dock
föga populärt hos regering och riksdag, där man
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ofta valde att tiga om hans kritik eller kallade 
den alarmism. Men i medierna och o!entlig-
heten blev det en sådan rasande debatt att den 
hördes inte bara i Sverige utan även runt om i 
världen under det kalla krigets slutfas. Hans von 
Hofsten hade sina meningars mod.

Hans kritik var mindre populär hos militär-
ledningen och marinledningen, även om den 
ibland kunde utnyttjas för att kräva ökade för-
svarsanslag. Hos breda folklager tycks den ha 
gått hem på ett djupare mänskligt plan – från 
Dalarna kunde det till exempel komma brev och 
kort med Gustav Vasas bild, ”Vi håller på dig!”, 
med många underskrifter. Reaktionerna mot von 
Hofsten på den politiska vänsterkanten var dock 
ofta mycket fräna då hans polemik hotade en 
världsbild. 

Även i Moskva tycks von Hofsten (”Go!sten” 
med rysk stavning) ha blivit något av ett begrepp, 
den svenske nutidskarolinen som, visserligen 
utan stöd av sin regering och militärledning, 
drog ut i nya härnadståg mot Ryssland likt en 
gång Karl XII. Han hade dessutom fräck heten att 
varna den sovjetiska supermakten för den gamle 
ärke"enden Sverige och uppmana Moskva att 
sluta upp med intrången och spionaget i Sverige. 
Men trots att han uppfattade ett hot mot sig 
och sin familj, från bland annat den sovjetiska 
propagandabyrån APN, fortsatte han att modigt 
framföra sitt budskap. De svenska diplomatiska 
protesterna i ubåtsfrågan i Moskva skapade dess-
utom irritation. Ja, nog levde Hans von Hofsten 
i hetluften under den sista tiden av sin militära 
tjänstgöring, som nu ordnades till på ett passande 
sätt, först på marinstaben och sedan på Militär-
högskolan i Stockholm. Här kunde von Hofsten 
blomma ut som försvarsdebattör och samtidigt 

sköta sin tjänst utan att direkt irritera militärled-
ningen och marinledningen, som ansågs sig ha 
nog med bekymmer.

Ja, nog märktes Hans von Hofsten. Jag minns 
honom under de sista åren då han var på Militär-
historiska avdelningen vid Militärhögskolan, där 
jag nyss hade börjat som ung forskare. Han skrev 
här den klargörande skriften om ubåten Ulvens 
undergång 1943. Han grävde även fram Ragnar 
#oréns rapport om det ryska ubåtskriget i 
Öster sjön 1941–45.20 I ett förord lyfte han fram 
erfarenheterna från ryska ubåtars uppträdande 
i trånga vatten. Tyvärr hamnade denna rapport 
i byrålådan. Dessutom "ck von Hofsten nu 
Kungl. Krigsvetenskapsakademiens belöning för 
sin upplysningsinsats i försvarets tjänst. Det var 
ett erkännande som kom sent men som gladde 
honom mycket. Själv minns jag honom som en 
lågmäld, sympatisk och vinnande personlighet 
med ett varmt leende. Jag glömmer inte heller 
när vi, en delegation från Militärhistoriska avdel-
ningen under överste Bo Hugemarks ledning 
reste med tåg till Tysklands återförening den 3 
oktober 1990. På morgonen kom vi till Sassnitz 
och Stralsund där DDR-$ottan hade samlats för 
att övergå till det återförenade Tyskland. Det var 
ett historiskt ögonblick, och Hans von Hofsten 
och jag utbytte mycket stillsamt våra tankar 
kring detta: ”Det hade man aldrig kunnat tro.” 
Nej, att Sovjetimperiet skulle falla sönder och 
samman, det hade verkligen varit svårt att tro, 
men nu stod en ny värld för dörren. Tyvärr rann 
tiden nu snabbt ut för Hans.

Hans von Hofsten avled 1992. Hans stoft 
spreds för vinden över Gillöga%ärden från HMS 
Göteborg. Sic transit gloria mundi.
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Under det kalla kriget nådde det svenska flygvapnet 
internationell klass. Attackeskadern, E 1, med A 32 
Lansen var en tung komponent i invasionsförsvaret. 
Bilden är från 1966.
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När Bengt Nordenskiöld utnämndes till general major 
1941 var han enligt uppgift den yngste i modern 
svensk tid. Han tjänstgjorde på höga befattningar 
i flygvapnet i 18 år och var flygvapenchef 1942–54. 
Porträttet, målat av Louis Sparre 1946, hänger i dag 
i flygvapenrummet på Kavallerimässen på Lidingö-
vägen i Stockholm.
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Porträttet, målat av Louis Sparre 1946, hänger i dag
i flygvapenrummet på Kavallerimässen på Lidingö-
vägen i Stockholm.
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Bland tavlorna av !ygvapnets chefer alltsedan 
1926, då !ygvapnet blev en egen försvarsgren, 
"nns porträttet av !ygvapnets #ärde chef, Bengt 
Gustafsson Nordenskiöld. Det första som slår en 
betraktare av dessa tavlor är att den av Norden-
skiöld avviker markant från de övriga. För det 
första är den betydligt större än tavlorna av såväl 
hans tre företrädare som av hans efterträdare. 
För det andra har hans företrädare och hans 
tre närmaste efterträdare avporträtterats på det 
traditionella sättet: sittande i paraduniform. 
Norden skiöld däremot har målats stående i !yg-
mundering framför ett !ygplan.

Nordenskiöld som större och mera !yginrik-
tad än sina för- och efterträdare är nog den bild 
av honom som han själv inte torde ha haft några 
invändningar emot och som spreds nästan o$-
ciellt inom !ygvapnet.1 Bland yngre !ygo$ce-
rare är det till och med en inte ovanlig uppfatt-
ning att Nordenskiöld var vapnets förste chef.2 

I själva verket hade Nordenskiöld tre företrädare 
på den posten och själv var han från början inga-
lunda inställd på en bana som !ygo$cer.3

Bengt Nordenskiöld föddes den 6 september 
1891 i Sundsvall som son till försäkringsdirek-
tören friherre Gustaf Henrik Nordenskiöld och 
hans hustru Ester Laura, född Andersson. Famil-
jen !yttade senare till Malmö, där Nordenskiöld 
började sin skolgång. När han !yttats till högre 
allmänna läroverkets sjätte klass anmälde hans 
far honom till Sjökrigsskolan, där han togs in i 
andra klass.4 De betyg Nordenskiöld kunde visa 
upp då han sökte till Sjökrigsskolan var ganska 
beskedliga. Visserligen hade han fått A i !it och 
uppförande samt a i musik och gymnastik, men i 
alla övriga ämnen endast B eller Ba. Det är möj-
ligt att hans far ansåg dessa vitsord som väl låga 
och bedömde utsikterna att sonen skulle kunna 
ta studenten som ovissa. Besöket på Sjökrigssko-
lan skulle då kunna öppna en annan karriärväg 
för honom eller väcka hans lust att ta studenten. 
Det senare inträ%ade också. År 1908 lämnade 
Bengt Nordenskiöld Sjökrigsskolan.5 Höstter-
minen samma år skrevs han in vid Lunds Pri-
vata Elementarskola, där han den 10 juni 1910 
avlade studentexamen. Hans betyg var nu betyd-

Bengt Nordenskiöld
En av det moderna svenska !ygvapnets skapare och en dynamisk ledare 

under beredskapen och det kalla krigets inledning. Han utvecklade 
nya taktiska och operativa doktriner samt !ygbassystemet.
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ligt bättre än fyra år tidigare, men ingalunda så 
höga att de pekade mot en brant karriär.6 Men 
studentbetygen visade att Nordenskiöld uppen-
barligen inte saknade begåvning och att han 
kunde arbeta och uppnå högre mål om han bara 
ville.

Krigsskolan och Svea livgarde
Nordenskiöld hade inte för avsikt att efter stu-
dentexamen bedriva studier vid något universi-
tet. I stället slog han in på den militära banan 
och sökte sig till Svea livgarde, där han den 15 
juni 1910 började som o!cersvolontär. Ett år 
senare utnämndes han till korpral över stat och 
den 16 september 1911 till distinktionskorpral. 
Hösten samma år började han sin utbildning 
vid Krigsskolan, där han utexaminerades den 
19 december 1912. På nyårsafton samma år 
utnämndes han till underlöjtnant vid Svea liv-
garde.

Nordenskiölds betyg och vitsord från den 
militära utbildningen var goda men inte excep-
tionellt höga. I de 20 ämnena på Krigsskolan 
nådde han på den tiogradiga betygsskalan ett 
snitt på 7,85. Betygsgenomsnittet säger dock 
inte allt, eftersom de olika ämnena dessutom 
multiplicerades med olika koe!cienter. Norden-
skiöld visade bland annat en klar fallenhet för 
taktik, ett ämne som hade hög koe!cient.7

Vid denna tid tycks Nordenskiöld ännu inte 
ha bestämt sig de"nitivt för den militära banan. 
Den 31 december 1913 begärde han avsked 
och att bli överförd till reserven, vilket bevil-
jades. Han återgick dock till aktiv tjänst redan 
den 6 juni året därpå. Den 28 november 1916 
utnämndes han till löjtnant vid Svea livgarde. 
Budgetåret 1919 till 1920 sattes han över stat, 
det vill säga han uppbar ingen lön, varpå han 
igen tog avsked och lät sig för#yttas på reservstat. 
Möjligen med tanke på de stundande nedskär-
ningarna av försvaret funderade Nordenskiöld 
nu uppenbarligen allvarligt på att byta bana. 

Han begav sig till Kenya på storviltjakt och hade 
enligt egen uppgift planer på att där slå sig ned 
där som plantageägare. Köpet av en lämplig farm 
gick dock om intet.8

Till Krigshögskolan och generalstaben
Nordenskiöld beslöt att återvända hem och att 
helhjärtat satsa på en militär karriär. Den 1 sep-
tember 1921 inträdde han åter i aktiv tjänst vid 
Svea livgarde. Året därpå avlade han inträdespro-
vet till Krigshögskolan, där han gick stabskur-
sen 1922–24. Nu visade Nordenskiöld för första 
gången vilken intellektuell kapacitet och arbets-
förmåga han hade, om han helhjärtat gick in för 
en målsättning. Från den inte minst på grund av 
sitt höga utbildningstempo krävande Krigshög-
skolan gick han nämligen ut som bäste o!cer i 
sin kurs. Som på Krigsskolan användes på Krigs-
högskolan en tiogradig betygsskala, men för-
utom i språken och ridning sattes praktiskt taget 
aldrig 10 i något ämne. Nordenskiöld nådde ett 
genomsnittsbetyg på 8,6, men som vid bedöm-
ningen på Krigskolan användes dessutom olika 
koe!cienter på de olika ämnena. Nordenskiöld 
"ck betyget 10 i ridning, men 9 eller 8 i alla de 
högst värderade ämnena såsom taktik, krigshis-
toria, generalstabstjänst, strategi och krigsbygg-
nadskonst. Snittbetyget på de teoretiska ämnena, 
det vill säga alla ämnen utom ridning, var 8,5. 
Utmärkande för hans arbetsinsats var att hans 
betyg under andra året i allmänhet var högre än 
under första. Vid Krigshögskolan måste eleverna 
välja två av de tre erbjudna språken: franska, 
ryska och tyska. Nordenskiöld kunde alltså inte 
välja sitt i studentexamen bästa språk, engels kan, 
där han hade fått a. Han valde tyska, som han i 
studentexamen endast blivit godkänd i och han 
lärde sig ryska. I dessa språk "ck han 10 respek-
tive 9 på Krigshögskolan.9

Med ett sådant avgångsbetyg var han kvali"-
cerad för aspiranttjänstgöring vid generalstaben. 
Denna tjänstgöring fullgjorde han åren 1925 till 
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sen 1922-24. Nu visade Nordenskiöld för första
gången vilken intellektuell kapacitet och arbets-
förmåga han hade, om han helhjärtat gick in för
en målsättning. Från den inte minst på grund av
sitt höga utbildningstempo krävande Krigshög-
skolan gick han nämligen ut som bäste officer i
sin kurs. Som på Krigsskolan användes på Krigs-
högskolan en tiogradig betygsskala, men för-
utom i språken och ridning sattes praktiskt taget
aldrig 10 i något ämne. Nordenskiöld nådde ett
genomsnittsbetyg på 8,6, men som vid bedöm-
ningen på Krigskolan användes dessutom olika
koefficienter på de olika ämnena. Nordenskiöld
fick betyget 10 i ridning, men 9 eller 8 i alla de
högst värderade ämnena såsom taktik, krigshis-
toria, generalstabstjänst, strategi och krigsbygg-
nadskonst. Snittbetyget på de teoretiska ämnena,
det vill säga alla ämnen utom ridning, var 8,5.
Utmärkande för hans arbetsinsats var att hans
betyg under andra året i allmänhet var högre än
under första. Vid Krigshögskolan måste eleverna
välja två av de tre erbjudna språken: franska,
ryska och tyska. Nordenskiöld kunde alltså inte
välja sitt i studentexamen bästa språk, engelskan,
där han hade fått a. Han valde tyska, som han i
studentexamen endast blivit godkänd i och han
lärde sig ryska. I dessa språk fick han 10 respek-
tive 9 på Krigshögskolan.9

Med ett sådant avgångsbetyg var han kvalifi-
cerad för aspiranttjänstgöring vid generalstaben.
Denna tjänstgöring fullgjorde han åren 1925 till
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1927, varvid hans kapacitet uppmärksammades 
av hans överordnade och han den 1 januari 1928 
utnämndes till kapten vid generalstaben. Redan 
den 9 december året före hade han befordrats till 
kapten vid Svea livgarde. Som generalstabso!cer 
tjänstgjorde han först vid generalstaben och från 
den 9 oktober 1931 till slutet av 1933 som gene-
ralstabso!cer vid östra militärfördelningen.10 
Därefter blev han från den 28 december 1933 
och fram till den 30 juni 1936 lärare i taktik vid 
Krigshögskolan. Redan den 27 april 1934 hade 
han befordrats till major i generalstaben.11

Svagheter i flygvapnet
Trots att Nordenskiöld uppenbarligen önskade 
göra karriär och även inom generalstaben ansågs 
som lovande, engagerade han sig inte aktivt i för-
svarsdebatten och anslöt sig heller inte till den så 
kallade kretsen kring Ny Militär Tidskrift, som 
arbetade för en ändring av 1925 års försvars-
beslut. Denna krets bestod av en grupp gene-
ralstabsmajorer under ledning av Helge Jung, 
som hösten 1927 startat Ny Militär Tidskrift. 
Kretsen "ck ett avgörande in#ytande i 1930 
års försvarsberedning, vars betänkande låg till 
grund för 1936 års försvarsbeslut. Således blev 
Jung huvudsekreterare i beredningen och många 
av kretsens medlemmar knöts som sakkunniga 
till den.12 Nordenskiöld gjorde dock inte någon 
insats i detta sammanhang.

En av kretsens målsättningar var att förstärka 
#ygvapnet. Detta lyckades man också med. Flyg-
vapnet hade genom 1925 års försvarsbeslut blivit 
en självständig försvarsgren. Men statsmakternas 
besparingsnit, motsättningarna mellan armén 
och marinen samt militärens orealistiska beräk-
ningar vad gällde materielkostnader gjorde att 
vapnet under sina första år drogs med stora slit-
ningar inom o!cerskåren och med stor brist 
på #ygplan. Mest allvarligt var att #ygvapnet 
år 1925 inte erhållit en egen stab. För att spara 
en överstelöjtnantsbefattning hade statsmak-

terna sagt nej till en #ygstab. Däremot hade 
riksdagen gått med på att inrätta en befattning 
som stabschef vid chefen för #ygvapnet. Men 
denne stabschef, som alltid måste komma från 
en annan försvarsgren än chefen för #ygvapnet, 
stod nu utan stab.13 Dessutom hade #ygvapnet 
inte beviljats en egen o!cersrekrytering utan 
dess o!cerare hämtades från armén och mari-
nen, många med tidsbegränsade kommende-
ringar. Eftersom det formellt inte fanns någon 
#ygstab kunde #ygvapnet inte erbjuda en med 
general- eller marinstaben jämförbar utbildning 
eller tjänstgöring. Följden blev att just för sådan 
tjänst lämpliga o!cerare sökte sig till staberna i 
sin respektive försvarsgren i stället för att stanna 
vid #ygvapnet.14 Ett av kraven från kretsen kring 
Ny Militär Tidskrift var att #ygvapnet till rekry-
tering och organisation verkligen skulle bli jäm-
ställt med de äldre försvarsgrenarna.

I början av 1930-talet blev svagheterna i den 
1925 för #ygvapnet beslutade organisationen allt 
mera uppenbara. År 1933 hade de lett till att 
#ygvapnet personellt och materiellt befann sig i 
ett närmast desolat tillstånd. En av regeringens 
åtgärder för att ändra på detta blev att den 3 
maj 1934 utnämna Torsten Friis till #ygvapen-
chef. Friis, som tillhörde de äldre o!cerarna som 
stödde kretsen kring Ny Militär Tidskrift, var fast 
besluten att göra #ygvapnet till en med armén 
och marinen jämställd och e$ektiv försvarsgren. 
För honom var det naturligtvis självklart att det 
måste organiseras en verklig #ygstab. Därför 
försökte han snart att utverka ett löfte av för-
svarsministern Ivar Vennerström att #ygvapnet 
skulle få en egen stab, oavsett vad riksdagen i 
övrigt beslöt i försvarsfrågan. Detta löfte "ck han 
i december 1935.15

Nordenskiöld blir stabschef 
Genom 1936 års försvarsbeslut "ck #ygvapnet 
en stab och egen o!cersrekrytering. Vidare 
bestämdes att en eskaderchef med stab skulle 

1927, varvid hans kapacitet uppmärksammades
av hans överordnade och han den 1 januari 1928
utnämndes till kapten vid generalstaben. Redan
den 9 december året före hade han befordrats till
kapten vid Svea livgarde. Som generalstabsofficer
tjänstgjorde han först vid generalstaben och från
den 9 oktober 1931 till slutet av 1933 som gene-
ralstabsofficer vid östra militärfördelningen.'°
Därefter blev han från den 28 december 1933
och fram till den 30 juni 1936 lärare i taktik vid
Krigshögskolan. Redan den 27 april 1934 hade
han befordrats till major i generalstaben."

Svagheter i flygvapnet
Trots att Nordenskiöld uppenbarligen önskade
göra karriär och även inom generalstaben ansågs
som lovande, engagerade han sig inte aktivt i för-
svarsdebatten och anslöt sig heller inte till den så
kallade kretsen kring Ny Militär Tidskrift, som
arbetade för en ändring av 1925 års försvars-
beslut. Denna krets bestod av en grupp gene-
ralstabsmajorer under ledning av Helge Jung,
som hösten 1927 startat Ny Militär Tidskr.
Kretsen fick ett avgörande inflytande i  1930
års försvarsberedning, vars betänkande låg till
grund för 1936 års försvarsbeslut. Således blev
Jung huvudsekreterare i beredningen och många
av kretsens medlemmar knöts som sakkunniga
till den» Nordenskiöld gjorde dock inte någon
insats i detta sammanhang.

En av kretsens målsättningar var att förstärka
flygvapnet. Detta lyckades man också med. Flyg-
vapnet hade genom 1925 års försvarsbeslut blivit
en självständig försvarsgren. Men statsmakternas
besparingsnit, motsättningarna mellan armen
och marinen samt militärens orealistiska beräk-
ningar vad gällde materielkostnader gjorde att
vapnet under sina första år drogs med stora slit-
ningar inom officerskåren och med stor brist
på flygplan. Mest allvarligt var att flygvapnet
år 1925 inte erhållit en egen stab. För att spara
en överstelöjtnantsbefattning hade statsmak-

tema sagt nej till en flygstab. Däremot hade
riksdagen gått med på att inrätta en befattning
som stabschef vid chefen för flygvapnet. Men
denne stabschef, som alltid måste komma från
en annan försvarsgren än chefen för flygvapnet,
stod nu utan stab." Dessutom hade flygvapnet
inte beviljats en egen officersrekrytering utan
dess officerare hämtades från armen och mari-
nen, många med tidsbegränsade kommende-
ringar. Eftersom det formellt inte fanns någon
flygstab kunde flygvapnet inte erbjuda en med
general- eller marinstaben jämförbar utbildning
eller tjänstgöring. Följden blev att just för sådan
tjänst lämpliga officerare sökte sig till staberna i
sin respektive försvarsgren i stället för att stanna
vid flygvapnet." Ett av kraven från kretsen kring
Ny Militär Tidskrift var att flygvapnet till rekry-
tering och organisation verkligen skulle bli jäm-
ställt med de äldre försvarsgrenarna.

I början av 1930-talet blev svagheterna i den
1925 för flygvapnet beslutade organisationen allt
mera uppenbara. År 1933 hade de lett till att
flygvapnet personellt och materiellt befann sig i
ett närmast delolat tillstånd. En av regeringens
åtgärder för att ändra på detta blev att den 3
maj 1934 utnämna Torsten Friis till flygvapen-
chef. Friis, som tillhörde de äldre officerarna som
stödde kretsen kring Ny Militär Tidskrift, var fast
besluten att göra flygvapnet till en med armen
och marinen jämställd och effektiv försvarsgren.
För honom var det naturligtvis självklart att det
måste organiseras en verklig flygstab. Därför
försökte han snart att utverka ett löfte av för-
svarsministern Ivar Vennerström att flygvapnet
skulle få en egen stab, oavsett vad riksdagen i
övrigt beslöt i försvarsfrågan. Detta löfte fick han
i december 1935.'5

Nordenskiöld blir stabschef
Genom 1936 års försvarsbeslut fick flygvapnet
en stab och egen officersrekrytering. Vidare
bestämdes att en eskaderchef med stab skulle
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tillsättas. Eskaderchefen skulle i fred svara för 
!ygförbandens taktiska och operativa övningar. 
I krig skulle han föra det omedelbara befälet över 
den operativa huvuddelen av krigs!ygförbanden. 
Dessutom inrättades en !ygkrigshögskola, som 
skulle börja sin verksamhet 1939. Flygvapnet 
"ck även en egen kommandoexpedition i för-
svarsdepartementet. Tidigare hade !ygvapnets 
ärenden handlagts av sjöförsvarets kommando-
expedition.16

Friis inställning och därmed åtminstone indi-
rekt den försvarspolitiska linje som kretsen kring 
Ny Militär Tidskrift drev "ck nu ett avgörande 
in!ytande på Nordenskiölds fortsatta karriär. Vid 
denna tid fanns nämligen vid !ygvapnet ingen 
stabs- och !ygutbildad o#cer som kunde utnäm-
nas till stabschef. Friis erbjöd därför Norden-
skiöld denna befattning. Nordenskiöld hade 
år 1931 utbildats till !ygspanare, men i övrigt 
visat ett svalt intresse för !ygvapnet. Friis erbju-
dande var lockande för Nordenskiöld, som här 
såg vägen till en snabbare karriär än inom armén 

men också möjligheten att vara med och bygga 
upp något nytt. Nordenskiöld tog erbjudandet. 

För att förbereda sig för tjänsten som !ygvap-
nets stabschef lät han sig !ygutbildas. På grund 
av sin höga ålder krävde detta Kungl. Maj:ts dis-
pens, som han "ck 1934. Två år senare, då han 
var 45 år, "ck han sitt certi"kat som !yg förare. 
Den 1 juli samma år, den dag som !ygvapnets 
nya organisation trädde i kraft, utnämndes Nor-
den    skiöld till överstelöjtnant i !ygvapnet och 
började sin tjänst som !ygvapnets förste verklige 
stabschef.17 Friis hade vidare sett till att Norden-
skiöld "ck två generalstabsutbildade o#cerare 
som sektionschefer under sig: Axel Ljungdahl 
och John Stenbeck. Ljungdahl, som vid denna 
tid var kapten vid generalstaben, och Stenbeck, 
som genomgått utbildning till generalstabsaspi-
rant, var typiska för o#cerare som tidigare trots 
ett synnerligt intresse för den nya försvarsgre-
nen inte hade velat satsa helhjärtat på !ygvapnet 
utan sett till att de utbildats vid generalstaben 
och därmed hållit möjligheten till karriärer som 

tillsättas. Eskaderchefen skulle i fred svara för
flygförbandens taktiska och operativa övningar.
I krig skulle han föra det omedelbara befälet över
den operativa huvuddelen av krigsflygförbanden.
Dessutom inrättades en flygkrigshögskola, som
skulle börja sin verksamhet 1939. Flygvapnet
fick även en egen kommandoexpedition i för-
svarsdepartementet. Tidigare hade flygvapnets
ärenden handlagts av sjöförsvarets kommando-
expedition.16

Friis inställning och därmed åtminstone indi-
rekt den försvarspolitiska linje som kretsen kring
Ny Militär Tidskrift drev fick nu ett avgörande
inflytande på Nordenskiölds fortsatta karriär. Vid
denna tid fanns nämligen vid flygvapnet ingen
stabs- och flygutbildad officer som kunde utnäm-
nas till stabschef. Friis erbjöd därför Norden-
skiöld denna befattning. Nordenskiöld hade
år 1931 utbildats till flygspanare, men i övrigt
visat ett svalt intresse för flygvapnet. Friis erbju-
dande var lockande för Nordenskiöld, som här
såg vägen till en snabbare karriär än inom armen
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men också möjligheten att vara med och bygga
upp något nytt. Nordenskiöld tog erbjudandet.

För att förbereda sig för tjänsten som flygvap-
nets stabschef lät han sig flygutbildas. På grund
av sin höga ålder krävde detta Kungl. Maj:ts dis-
pens, som han fick 1934. Två år senare, då han
var 45 år, fick han sitt certifikat som flygförare.
Den 1 juli samma år, den dag som flygvapnets
nya organisation trädde i kraft, utnämndes Nor-
denskiöld till överstelöjtnant i flygvapnet och
började sin tjänst som flygvapnets förste verklige
stabschef.'' Friis hade vidare sett till att Norden-
skiöld fick två generalstabsutbildade officerare
som sektionschefer under sig: Axel Ljungdahl
och John Stenbeck. Ljungdahl, som vid denna
tid var kapten vid generalstaben, och Stenbeck,
som genomgått utbildning till generalstabsaspi-
rant, var typiska för officerare som tidigare trots
ett synnerligt intresse för den nya försvarsgre-
nen inte hade velat satsa helhjärtat på flygvapnet
utan sett till att de utbildats vid generalstaben
och därmed hållit möjligheten till karriärer som
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arméo!cerare öppen. Friis tvingade dem nu att 
välja, men han erbjöd dem samtidigt intressanta 
befattningar. Han såg även till att de i december 
1936 befordrades i förtid till majorer. Genom 
valet av Ljungdahl och Stenbeck kunde Friis 
dessutom hoppas på ett gott och förtroendefullt 
samarbete sektionscheferna emellan. Ljungdahl 
och Stenbeck var nämligen kurskamrater från 
Krigsskolan och i synnerhet Stenbeck ansågs vara 
lätt att samarbeta med.18 Under Friis chefskap 
började treklövern Norden skiöld, Ljungdahl 
och Stenbeck att skapa ett modernt svenskt "yg-
vapen.19

Nordenskiölds förhoppningar om en snabb 
karriär slog in. Den 1 juli 1937 befordrades han 
till överste och den 6 juni 1941 till general major. 
Enligt egen uträkning var han den yngste gene-
ralen under modern svensk tid, vilket stolt med-
delades massmedierna.

Förstärkningar under beredskapstiden
Till följd av andra världskrigets utbrott #ck 
Nordenskiöld vara med och utforma den för-
stärkning av "ygvapnet som beredskapen för-
anledde. Efter krigsutbrottet 1939 var det lätt 
att vinna gehör hos politikerna för "er jaktplan. 
Med kriget inpå gränserna blev de angelägna att 
skydda befolkningscentra med hjälp av jakt- och 
luftvärnsförband. 1940 års riksdag beslöt att den 
1 juli samma år sätta upp ytterligare två jakt"ot-
tiljer, en $ärrspanings- och en marinspanings-
division. Året därpå fattade riksdagen beslut om 
uppsättandet av en $ärrspanings"ottilj och om 
organisation av Norrbottens "ygbaskår. Tilläggas 

kan att dessa förstärkningar av jakten, tvärtemot 
vad som sägs på visst håll, inte hade föranletts 
av utgången av slaget om Storbritannien. De 
beslöts innan slaget ens hade börjat.20

Alla dessa förstärkningar bekräftades genom 
1942 års försvarsbeslut, enligt vilket "ygvapnet 
dessutom förstärktes med ytterligare tre jakt-
"ottiljer samt med en bomb- och en torped-
"ottilj. Dessutom personalförstärktes "ygstaben 
och "yg förvaltningen. Ledningsorganisationen 
förstär ktes genom att ytterligare tre "ygeskadrar 
skulle organiseras. Eskadercheferna skulle nu 
även i fred föra det direkta befälet över sina styr-
kor. Förstärkningarna skulle genomföras under 
budgetåren 1942/43 till 1946/47. År 1944 beslöt 
riksdagen därutöver att det den 1 juli 1946 skulle 
sättas upp ytterligare en jakt"ottilj.

Enligt 1936 års försvarsbeslut skulle "yg-
vapnet ha sju "ottiljer med inalles 257 plan. På 
"ygvapnets stat skulle det #nnas 255 o!cerare 
och 40 "ygingenjörer. De under beredskapsåren 
beslutade förstärkningarna innebar att "ygvapnet 
skulle ha 17 "ottiljer med totalt 1 018 "ygplan 
samt 816 o!cerare och 105 "ygingenjörer.21

Levnadsregler för flygvapnets officerare
Friis gav Nordenskiöld ganska fria händer att 
med sin stab utveckla och tillämpa sina taktiska 
och operativa idéer. För att snabbt driva igenom 
dessa åtog sig Nordenskiöld till en början även 
chefskapet över "ygeskadern och över Flyg-
krigshögskolan. Flygeskadern organiserades den 
2 september 1939 efter Tysklands anfall mot 
Polen. Nordenskiöld förde befälet över eskadern 

I försvarsbeslutet 1925, som innebar en kraftig 
nedrustning, blev flygvapnet en självständig försvars-
gren. Med små resurser blev det dock svårt för det 
nya flygvapnet att hänga med i teknikutvecklingen. 
Bilden visar flygplanskryssaren Gotland på flott besök 
i Dartmouth i Storbritannien i januari 1936 och på 

flygplansdäcket syns spaningsflygplan av typ S 9 
(Hawker Osprey). Även om Gotlands-konceptet, med 
flygdäck ombord, väckte internationell uppmärksam-
het blev det en misslyckad satsning, ett stickspår i 
ut vecklingen.

I försvarsbeslutet 1925, som innebar en kraft ig
nedrustning, blev flygvapnet en självständig försvars-
gren. Med små resurser blev det dock svårt för det
nya flygvapnet at t  hänga med i teknikutvecklingen.
Bilden visar flygplanskryssaren Gotland på flottbesök
i Dartmouth i Storbritannien i januari 1936 och på

armsofficerare öppen. Friis tvingade dem nu att
välja, men han erbjöd dem samtidigt intressanta
befattningar. Han såg även till att de i december
1936 befordrades i förtid till majorer. Genom
valet av Ljungdahl och Stenbeck kunde Friis
dessutom hoppas på ett gott och förtroendefullt
samarbete sektionscheferna emellan. Ljungdahl
och Stenbeck var nämligen kurskamrater från
Krigsskolan och i synnerhet Stenbeck ansågs vara
lätt att samarbeta med.18 Under Friis chefskap
började treklövern Nordenskiöld, Ljungdahl
och Stenbeck att skapa ett modernt svenskt flyg-
vapen.

Nordenskiölds förhoppningar om en snabb
karriär slog in. Den 1 juli 1937 befordrades han
till överste och den 6 juni 1941 till generalmajor.
Enligt egen uträkning var han den yngste gene-
ralen under modern svensk tid, vilket stolt med-
delades massmedierna.

Förstärkningar under beredskapstiden
Till följd av andra världskrigets utbrott fick
Nordenskiöld vara med och utforma den för-
stärkning av flygvapnet som beredskapen för-
anledde. Efter krigsutbrottet 1939 var det lätt
att vinna gehör hos politikerna för fler jaktplan.
Med kriget inpå gränserna blev de angelägna att
skydda befolkningscentra med hjälp av jakt- och
luftvärnsförband. 1940 års riksdag beslöt att den
1 juli samma år sätta upp ytterligare två jaktflot-
tiljer, en fjärrspanings- och en marinspanings-
division. Året därpå fattade riksdagen beslut om
uppsättandet av en fiärrspaningsflottilj och om
organisation av Norrbottens flygbaskår. Tilläggas

flygplansdäcket syns spaningsflygplan av typ S9
(Hawker Osprey). Även om Gotlands-konceptet, med
flygdäck ombord, väckte internationell uppmärksam-
het blev det en misslyckad satsning, ett  stickspår i
utvecklingen.

kan att dessa förstärkningar av jakten, tvärtemot
vad som sägs på visst håll, inte hade föranletts
av utgången av slaget om Storbritannien. De
beslöts innan slaget ens hade börjat.2°

Alla dessa förstärkningar bekräftades genom
1942 års försvarsbeslut, enligt vilket flygvapnet
dessutom förstärktes med ytterligare tre jakt-
flottiljer samt med en bomb- och en torped-
flottilj. Dessutom personalförstärktes flygstaben
och flygförvaltningen. Ledningsorganisationen
förstärktes genom att ytterligare tre flygeskadrar
skulle organiseras. Eskadercheferna skulle nu
även i fred föra det direkta befälet över sina styr-
kor. Förstärkningarna skulle genomföras under
budgetåren 1942/43 till 1946/47. År 1944 beslöt
riksdagen därutöver att det den 1 juli 1946 skulle
sättas upp ytterligare en jaktflottilj.

Enligt 1936 års försvarsbeslut skulle flyg-
vapnet ha sju flottiljer med inalles 257 plan. På
flygvapnets stat skulle det finnas 255 officerare
och 40 flygingenjörer. De under beredskapsåren
beslutade förstärkningarna innebar att flygvapnet
skulle ha 17 flottiljer med totalt 1 018 flygplan
samt 816 officerare och 105 flygingenjörer.21

Levnadsregler för flygvapnets officerare
Friis gav Nordenskiöld ganska fria händer att
med sin stab utveckla och tillämpa sina taktiska
och operativa ideer. För att snabbt driva igenom
dessa åtog sig Nordenskiöld till en början även
chefskapet över flygeskadern och över Flyg-
krigshögskolan. Flygeskadern organiserades den
2 september 1939 efter Tysklands anfall mot
Polen. Nordenskiöld förde befälet över eskadern
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till den 30 juni 1942, det vill säga fram till dess 
att han efterträdde Friis som chef för !ygvap-
net. Flygkrigshögskolan upptog sin verksamhet 
i enlighet med 1936 års försvarsbeslut hösten 
1939 och under det första året var Norden skiöld 
skolans chef.16

Nordenskiöld såg vidare till att det byggdes 
upp en modern genomtänkt basorganisation. 
Tack vare honom torde Sverige ha varit det första 
landet som systematiskt utnyttjade sina lands-
vägar som krigsbaser.22

Även i andra frågor, till exempel beträ"ande 
!ygvapenpersonalens uniformer och uppträ-
dande, förläggningar och skolor, framstod han 
med sin omvittnat goda smak och sin kreativa 
fantasi snart som idégivare trots att han ofta 
endast genomförde Friis intentioner, låt vara i 
vidareutvecklade former.

Ibland såg dock Nordenskiöld mer till stilen 
än till vad !ygarens vardag krävde. På det ovan 
nämnda porträttet visas han i något uppknäppt 
!ygoverall. Under den syns den klanderfria uni-
formen. Nordenskiölds order var att !ygo#ce-
rare skulle ta av sig denna overall omedelbart 
efter landningen och uppträda i oklanderlig uni-
form. Problemet var att overallen inte gav till-
räcklig värme, och det $nns åtskilliga !ygvapen-
o#cerare som för att hålla värmen klädde sig 
med av Nordenskiöld inte accepterade men vär-
mande plagg och efter att ha ertappats av honom 
därför blev bestra"ade.

Hur Nordenskiöld ville att !ygvapnets o#-
cerare uppträdde slog han hösten 1943 fast i en 
liten broschyr, ”Levnadsregler för Flygvapnets 

o#cerare”. Den tilldelades varje !ygvapeno#cer 
och skulle återlämnas då vederbörande lämnade 
tjänsten. Nordenskiöld ställde upp tio regler för 
sina o#cerare under följande rubriker:

1. Var Din tjänst hängiven och hedra !yg-
vapnet

2. Var lojal mot !ygvapnet och kamraterna 
och kritisera med urskiljning

3. Skilj på tjänst och icke tjänst
4. Visa takt och hänsyn
5. Vakta Din tunga
6. Kurtisera icke en kamrats hustru
7. Var måttlig
8. Vårda Ditt yttre
9. Vårda Din ekonomi
10. Skryt inte

Som i katekesen utvecklades under varje rubri-
cerat budord vad som menades.23

Lojalt och hårdhänt stödde Nordenskiöld 
Friis linje att göra !ygvapnet jämställt med de 
äldre försvarsgrenarna och fullt krigsdugligt. Alla 
tendenser till klickbildning, i synnerhet sådana 
av tidigare armé- respektive marino#cerare, slog 
han omedelbart och hårt ned på. Personalkåren 
sammansvetsades till en !ygvapnets kår med sam-
manhållning, arbetsvilja och framåtanda.

Konflikter med flygindustrin
Det !esta fascinerades och rycktes med av Nor-
denskiölds utåtriktade fasta attityd, som särskilt 
under beredskapsåren kontrasterade mot alla 
eventuella känslor av svensk underlägsenhet. 

Det brittiskbyggda Vampire, i Sverige kallat J 28, 
och i bakgrunden en amerikansk B 29 på en flygplats 
i Storbritannien. Åren 1946–55 beställde Sverige 437 
Vampire och de blev ett gott tillskott som jakt- och 
skolflygplan. Flygplanen var i tjänst till 1957 (skolflyg-

plan till 1968). Av de stora NATO-länderna var det 
först Storbritannien som Sverige närmast samarbe-
tade med.

Det brittiskbyggda Vampire, i Sverige kallat J28,
och i bakgrunden en amerikansk B29 på en flygplats
i Storbritannien. Åren 1946-55 beställde Sverige 437
Vampire och de blev ett gott til lskott som jakt- och
skolflygplan. Flygplanen var i tjänst till 1957 (skolflyg-

till den 30 juni 1942, det vill säga fram till dess
att han efterträdde Friis som chef för flygvap-
net. Flygkrigshögskolan upptog sin verksamhet
i enlighet med 1936 års försvarsbeslut hösten
1939 och under det första året var Nordenskiöld
skolans chef.'6

Nordenskiöld såg vidare till att det byggdes
upp en modern genomtänkt basorganisation.
Tack vare honom torde Sverige ha varit det första
landet som systematiskt utnyttjade sina lands-
vägar som krigsbaser.22

Även i andra frågor, till exempel beträffande
flygvapenpersonalens uniformer och uppträ-
dande, förläggningar och skolor, framstod han
med sin omvittnat goda smak och sin kreativa
fantasi snart som idegivare trots att han ofta
endast genomförde Friis intentioner, låt vara i
vidareutvecklade former.

Ibland såg dock Nordenskiöld mer till stilen
än till vad flygarens vardag krävde. På det ovan
nämnda porträttet visas han i något uppknäppt
flygoverall. Under den syns den klanderfria uni-
formen. Nordenskiölds order var att flygoffice-
rare skulle ta av sig denna overall omedelbart
efter landningen och uppträda i oklanderlig uni-
form. Problemet var att overallen inte gav till-
räcklig värme, och det finns åtskilliga flygvapen-
officerare som för att hålla värmen klädde sig
med av Nordenskiöld inte accepterade men vär-
mande plagg och efter att ha ertappats av honom
därför blev bestraffade.

Hur Nordenskiöld ville att flygvapnets offi-
cerare uppträdde slog han hösten 1943 fast i en
liten broschyr, "Levnadsregler för Flygvapnets
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plan till 1968). Av de stora NATO-länderna var det
först Storbritannien som Sverige närmast samarbe-
tade med.

officerare". Den tilldelades varje flygvapenofficer
och skulle återlämnas då vederbörande lämnade
tjänsten. Nordenskiöld ställde upp tio regler för
sina officerare under följande rubriker:

1. Va r  Din tjänst hängiven och hedra flyg-
vapnet

2. Va r  lojal mot flygvapnet och kamraterna
och kritisera med urskiljning

3. Skil j  på tjänst och icke tjänst
4. Visa takt och hänsyn
5. Vakta Din tunga
6. Kurtisera icke en kamrats hustru
7. Va r  måttlig
8. Vårda Ditt yttre
9. Vårda Din ekonomi
10. Skryt inte

Som i katekesen utvecklades under varje rubri-
cerat budord vad som menades.23

Lojalt och hårdhänt stödde Nordenskiöld
Friis linje att göra flygvapnet jämställt med de
äldre försvarsgrenarna och fullt krigsdugligt. Alla
tendenser till klickbildning, i synnerhet sådana
av tidigare arme- respektive marinofficerare, slog
han omedelbart och hårt ned på. Personalkåren
sammansvetsades till en flygvapnets kår med sam-
manhållning, arbetsvilja och framåtanda.

Konflikter med flygindustrin
Det flesta fascinerades och rycktes med av Nor-
denskiölds utåtriktade fasta attityd, som särskilt
under beredskapsåren kontrasterade mot alla
eventuella känslor av svensk underlägsenhet.



Bengt Nordenskiöld | 259

Denna inställning motiverades av ett mycket 
målmedvetet krav på att det svenska !ygvapnet 
skulle vara bland de främsta, vad gällde per-
sonalens utbildning och materielens kvalitet. 
I synnerhet för ett litet land som Sverige vore allt 
annat ett slöseri med liv och pengar. Kravet "ck 
påtagliga konsekvenser för den inhemska !yg-
industrin, som nu måste ha blick för materiel 
som hade framtiden för sig.24

Nordenskiöld saknade dock ibland respekt för 
industrins integritet. Trots att han som chef för 
!ygstaben inte hade med materielanska#ningen 
och därav föranledda kontakter med industrin 
att göra – detta ålåg chefen för !ygförvaltningen, 
generalmajor Arthur Örnberg – försökte han i 
maj 1938 tvinga SAAB att anställa en chefskon-
struktör. Detta var modellen i Europa, i synner-
het i Tyskland. Men SAAB hade medvetet valt 
att organisera sina konstruktörer enligt ameri-
kanskt mönster i arbetslag. Dessutom ville man 
inte ha den av Nordenskiöld som chefskonstruk-
tör önskade österrikaren Alfred Gassner, som 
bedömdes vara för lite förtrogen med moderna 
skalkonstruktioner. Givetvis reagerade SAAB 

häftigt mot Nordenskiölds försök att diktera 
dess personalpolitik och hotade rent av att lägga 
ned !ygplansproduktionen, om inte !ygvapnet 
avstod från dylika påtryckningar. Och naturligt-
vis "ck företaget stöd av den socialdemokratiske 
försvarsministern Per Edvin Sköld.25

Detta lärde dock inte Nordenskiöld att upp-
träda mera återhållsamt mot industrin. Tvärt om, 
under de följande åren försökte han vid några 
tillfällen förmå SAAB att ändra sina produktions-
program utan att visa större förståelse för vad 
sådana ändringar i produktionen medförde för 
svårigheter. I själva verket innebar hans inhopp 
till och med att SAAB:s leveranser till !yg vapnet 
försenades. Till exempel hoppades Norden-
skiöld länge att Sverige skulle kunna få licens på 
det tyska jakt!ygplanet Messer schmitt Bf  109. 
Därför krävde han att SAAB höll sig berett att 
uppta sådan licenstillverkning. Men tyskarna 
sålde inte licensen och Norden skiölds uppträ-
dande ledde endast till att SAAB:s utveckling av 
jakt!ygplanet J 21 försenades samt att relatio-
nerna mellan !ygvapnet och företaget ansträng-
des ytterligare.26

Denna inställning motiverades av ett mycket
målmedvetet krav på att det svenska flygvapnet
skulle vara bland de främsta, vad gällde per-
sonalens utbildning och materielens kvalitet.
I synnerhet för ett litet land som Sverige vore allt
annat ett slöseri med liv och pengar. Kravet fick
påtagliga konsekvenser för den inhemska flyg-
industrin, som nu måste ha blick för materiel
som hade framtiden för sig.24

Nordenskiöld saknade dock ibland respekt för
industrins integritet. Trots att han som chef för
flygstaben inte hade med materielanskaffningen
och därav föranledda kontakter med industrin
att göra — detta ålåg chefen för flygförvaltningen,
generalmajor Arthur Örnberg — försökte han i
maj 1938 tvinga SAAB att anställa en chefskon-
struktör. Detta var modellen i Europa, i synner-
het i Tyskland. Men SAAB hade medvetet valt
att organisera sina konstruktörer enligt ameri-
kanskt mönster i arbetslag. Dessutom ville man
inte ha den av Nordenskiöld som chefskonstruk-
tör önskade österrikaren Alfred Gassner, som
bedömdes vara för lite förtrogen med moderna
skalkonstruktioner. Givetvis reagerade SAAB

häftigt mot Nordenskiölds försök att diktera
dess personalpolitik och hotade rent av att lägga
ned flygplansproduktionen, om inte flygvapnet
avstod från dylika påtryckningar. Och naturligt-
vis fick företaget stöd av den socialdemokratiske
försvarsministern Per Edvin Sköld."

Detta lärde dock inte Nordenskiöld att upp-
träda mera återhållsamt mot industrin. Tvärtom,
under de följande åren försökte han vid några
tillfällen förmå SAAB att ändra sina produktions-
program utan att visa större förståelse för vad
sådana ändringar i produktionen medförde för
svårigheter. I själva verket innebar hans inhopp
till och med att SAAB:s leveranser till flygvapnet
försenades. Ti l l  exempel hoppades Norden-
skiöld länge att Sverige skulle kunna få licens på
det tyska jaktflygplanet Messerschmitt Bf 109.
Därför krävde han att SAAB höll sig berett att
uppta sådan licenstillverkning. Men tyskarna
sålde inte licensen och Nordenskiölds uppträ-
dande ledde endast till att SAAB:s utveckling av
jaktflygplanet J 21 försenades samt att relatio-
nerna mellan flygvapnet och företaget ansträng-
des ytterligare."
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Efter kriget ville Nordenskiöld rent av lägga 
ned svensk !ygindustri, eftersom den enligt 
honom ändå inte kunde producera moderna 
plan. Just då började SAAB tillverka J 29, Sve-
riges första moderna plan och ett av sin tids bästa 
i världen.27

Vad gällde Nordenskiölds uppträdande mot 
och bristande förståelse för !ygindustrin delade 
nog Friis hans ståndpunkt i sak, men de"nitivt 
inte vad gällde hans sätt. Här visade Norden-
skiöld en sida av sin personlighet som Friis, och 
inte bara han, högeligen ogillade. Nordenskiöld 
hade en oerhörd arbetsförmåga och han satte 
i alla avseenden tjänsten främst. Några egent-
liga fritidsintressen hade han inte, bortsett från 
enstaka segel- eller jaktturer och läsning av en 
eller annan detektivroman. Här må tillfogas 
den re!ektionen att Nordenskiöld också kunde 
arbeta så hårt tack vare en medfödd god grund-
kondition. Tack vare denna torde han även ha 
varit förskonad från större krämpor och ha upp-
nått en hög ålderdom. Nordenskiöld dog den 29 
januari 1983, nästan 92 år gammal.

Förutom om tjänsten brydde han sig endast 
om sina två barn, en son och en dotter, från 
äktenskapet med Dagmar Werner 1916–34. 
Innan sonen Claes Henrik B:son Nordenskiöld 
1941 tog examen som !ygo#cer vid F 5, visade 
han enligt Friis tydliga tecken på stress, som 
bland annat yttrade sig i ett obehärskat uppträ-
dande.

Friis kritisk mot Nordenskiöld
Redan i november 1937 hade Friis börjat reagera 
så starkt mot Nordenskiölds sätt att han utöver 
sina dagboksanteckningar började göra särskilda 
notiser om honom. Sådana anteckningar förde 
Friis endast om underordnade han ansåg brast 
i något avseende. Enligt Friis var Nordenskiöld 
”svår att tas med, mycket självsäker och häftig”. 
Friis uppger vidare att försvarsstabschefen Olof 
$örnell varnat honom ”för hans något bryska 

metoder”. Friis hävdade att Nordenskiöld var 
arrogant, självsäker, överdrivet kritisk mot andra, 
varvid han dessutom lade sig i andras arbetsupp-
gifter. Särskilt reagerade Friis mot att Norden-
skiöld kritiserade !ygförvaltningen och dess chef 
Örnberg, som ju var äldre i tjänsten och fram till 
1941 även högre i grad än Nordenskiöld. Men 
Nordenskiöld gick ännu längre. Med förtret 
antecknade Friis i april 1940 att Nordenskiöld 
inte ens drog sig för att kritisera honom i andras 
närvaro och han lade till: ”Han har gjort det två 
ggr. Han gör det inte ostra%ad en tredje.”

Nordenskiölds uppträdande motverkade även 
på en mycket central punkt Friis och hans egna 
intentioner. Det äventyrade nämligen den arbets-
glädje och sammanhållning inom vapnet som 
båda eftersträvade. Själv var Nordenskiöld där-
emot mycket känslig för kritik och någon större 
insikt om att även han kunde göra fel ibland 
visade han inte. Friis framhöll dock samtidigt 
Nordenskiölds hängivenhet för !ygvapnets sak 
och hans förmåga att få sin stab att arbeta bra.

Det framgår med all tydlighet av Friis anteck-
ningar att han kände sig besviken på Norden-
skiöld. I april 1940 heter det: ”En tid trodde 
jag, att jag i honom skulle få en vän, men han 
har svikit mina förhoppningar härutinnan. Han 
har &ärmat sig mer och mer under de sista måna-
derna.” 

Nordenskiöld blir flygvapenchef
Trots sin besvikelse höll Friis fast vid sitt tidigt 
fattade beslut att Nordenskiöld skulle efterträda 
honom som chef för !ygvapnet. Detta beslut 
hade han redan den 21 augusti 1939 meddelat 
Nordenskiöld. Uppenbarligen ansåg Friis att 
Nordenskiölds hängivenhet för !ygvapnets sak, 
hans onekligen stora militära begåvning och 
hans enorma arbetskapacitet uppvägde hans 
tillkortakommanden.28 Redan den 31 juli 1941 
meddelade Friis försvarsminister Sköld att han 
tänkte avgå den 30 juni 1942, då hans förord-

Efter kriget ville Nordenskiöld rent av lägga
ned svensk flygindustri, eftersom den enligt
honom ändå inte kunde producera moderna
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i alla avseenden tjänsten främst. Några egent-
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kondition. Tack vare denna torde han även ha
varit förskonad från större krämpor och ha upp-
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januari 1983, nästan 92 år gammal.
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Redan i november 1937 hade Friis börjat reagera
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sina dagboksanteckningar började göra särskilda
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i något avseende. Enligt Friis var Nordenskiöld
"svår att tas med, mycket självsäker och häftig".
Friis uppger vidare att försvarsstabschefen Olof
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metoder". Friis hävdade att Nordenskiöld var
arrogant, självsäker, överdrivet kritisk mot andra,
varvid han dessutom lade sig i andras arbetsupp-
gifter. Särskilt reagerade Friis mot att Norden-
skiöld kritiserade flygförvaltningen och dess chef
Örnberg, som ju var äldre i tjänsten och fram till
1941 även högre i grad än Nordenskiöld. Men
Nordenskiöld gick ännu längre. Med förtret
antecknade Friis i april 1940 att Nordenskiöld
inte ens drog sig för att kritisera honom i andras
närvaro och han lade till: "Han har gjort det två
ggr. Han gör det inte ostraffad en tredje."

Nordenskiölds uppträdande motverkade även
på en mycket central punkt Friis och hans egna
intentioner. Det äventyrade nämligen den arbets-
glädje och sammanhållning inom vapnet som
båda eftersträvade. Själv var Nordenskiöld där-
emot mycket känslig för kritik och någon större
insikt om att även han kunde göra fel ibland
visade han inte. Friis framhöll dock samtidigt
Nordenskiölds hängivenhet för flygvapnets sak
och hans förmåga att få sin stab att arbeta bra.

Det framgår med all tydlighet av Friis anteck-
ningar att han kände sig besviken på Norden-
skiöld. I  april 1940 heter det: "En tid trodde
jag, att jag i honom skulle få en vän, men han
har svikit mina förhoppningar härutinnan. Han
har fjärmat sig mer och mer under de sista måna-
derna."

Nordenskiöld blir flygvapenchef
Trots sin besvikelse höll Friis fast vid sitt tidigt
fattade beslut att Nordenskiöld skulle efterträda
honom som chef för flygvapnet. Detta beslut
hade han redan den 21 augusti 1939 meddelat
Nordenskiöld. Uppenbarligen ansåg Friis att
Nordenskiölds hängivenhet för flygvapnets sak,
hans onekligen stora militära begåvning och
hans enorma arbetskapacitet uppvägde hans
tillkortakommanden.28 Redan den 31 juli 1941
meddelade Friis försvarsminister Sköld att han
tänkte avgå den 30 juni 1942, då hans förord-
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nande som chef för !ygvapnet gick ut och att 
han önskade Nordenskiöld som efterträdare. 
Friis ansåg att den snabba utvecklingen på !ygets 
område gick ifrån honom, eftersom han saknade 
!ygutbildning. Skulle landet råka i krig behöv-
des en yngre chef för !ygvapnet. Sköld och över-
befälhavaren "örnell var måttligt entusiastiska 
att få Nordenskiöld som !ygvapenchef. De var 
ännu mera kritiska mot Nordenskiöld än Friis, 
och ansåg ingalunda som han att Nordenskiölds 
förtjänster övervägde hans brister. Friis stod dock 
på sig och efter upprepade samtal med försvars-
ministern under tiden 13 januari till 27 mars 
1942 #ck han sin vilja fram.29

Nordenskiölds sätt torde för övrigt ha bidragit 
till att han varken 1944 eller 1951, då ny över-
befälhavare skulle utses, blev en allvarlig kandi-
dat till denna befattning.

Psykologiskt hade det säkert varit svårt om 
inte omöjligt att förbigå Nordenskiöld som 
efterträdare till Friis. Bland svenska folket torde 
han ha varit omtyckt och framstått som en av de 
höga militärer som framgångsrikt skulle kunna 
försvara landet. Dessutom ansågs det vid denna 
tid ännu omöjligt att vid tillsättningen av högre 
militära befattningar förbigå en äldre o$cer.30 
Inom !ygvapnet hade det endast funnits en o$-
cer som kunnat komma ifråga för befattningen: 
Axel Ljungdahl. Men han var sju år yngre än 
Nordenskiöld. Friis, som hyste en hög uppfatt-
ning om Ljungdahl och utan svårigheter lanse-
rade honom som stabschef efter Nordenskiöld, 
tycks inte ens ha kommit på tanken att föreslå 
honom till sin efterträdare.31

Inom !ygvapnet torde också utnämningen av 
Nordenskiöld ha bedömts som nödvändig och 
riktig. Denna bedömning bör inte minst Ljung-
dahl ha delat. Han efterträdde Nordenskiöld 
1954 som chef för !ygvapnet. I sitt tal till Nor-
denskiöld med anledning av att dennes inled-
ningsvis nämnda porträtt avtäcktes och som helt 
gick under mottot ”Nordenskiöld har skapat 

det moderna svenska !ygvapnet” var Ljungdahl 
öppenhjärtig och uttalade i sak samma kritik 
som hade framförts av Friis, "örnell och Sköld. 
Det hette bland annat: ”Du var en dominant 
chef och en självhärskare av rang ... ” Och vidare: 
”Du hade svårt för att låta någon annan sköta en 
sak – hur många gånger har jag inte sett Dig 
ta ordet från en underlydande och överordnad 
också, vad det beträ%ar. Men i regel skötte Du 
ju saken bättre själv – och Du ville inte riskera 
att Ditt vapen inte hade den bästa förespråkaren. 
Allting ville Du hålla i Dina egna händer.”32

Under 1983 skrev Ljungdahl (chef för !yg-
vapnet 1954–60), Torsten Rapp (chef för !yg-
vapnet 1960–61 och överbefälhavare 1961–70) 
och Stig Norén (chef för !ygvapnet 1968–73) 
ned sina intryck från tjänstgöringen vid !yg-
vapnet. I de här anteckningarna framkom igen 
och mera detaljerat den ovan nämnda kritiken 
mot Nordenskiöld. Således framhöll Norén att 
Nordenskiöld i sin strävan att sammansvetsa de 
från armén och marinen kommande o$cerarna 
till en !ygvapnets o$cerskår lyckades ganska 
snabbt, men att denna strävan sedan medförde 
en bristande förståelse för, och en ibland över-
driven aggressivitet mot, de äldre försvarsgre-
narna. Alla tre var eniga om att Nordenskiöld 
hyst en överdriven tillit till den enskilde pilotens 
!ygskicklighet även sedan den moderna tekni-
ken börjat kräva ett samspel mellan markfunk-
tionerna och !ygaren. Enligt deras bedömning 
hade inte Nordenskiöld riktigt insett detta. Men 
de tre generalerna var också eniga om att !ygvap-
net utan Nordenskiöld aldrig skulle ha blivit vad 
det blev. Norén betonade särskilt att han från sin 
tid som ung o$cer vid den o$ciellt inte exis-
terande !ygstaben mindes hur illa det var ställt 
vid !ygvapnet. Rapp framhöll en annan sida av 
Nordenskiöld som torde ge en bidragande för-
klaring till att han trots sina ”hårda tag” inte bara 
accepterades utan även beundrades av persona-
len. Enligt Rapp var ”hans charm ibland så stor 

nande som chef för flygvapnet gick ut och att
han önskade Nordenskiöld som efterträdare.
Friis ansåg att den snabba utvecklingen på flygets
område gick ifrån honom, eftersom han saknade
flygutbildning. Skulle landet råka i krig behöv-
des en yngre chef för flygvapnet. Sköld och över-
befälhavaren Thörnell var måttligt entusiastiska
att få Nordenskiöld som flygvapenchef. De var
ännu mera kritiska mot Nordenskiöld än Friis,
och ansåg ingalunda som han att Nordenskiölds
förtjänster övervägde hans brister. Friis stod dock
på sig och efter upprepade samtal med försvars-
ministern under tiden 13 januari till 27 mars
1942 fick han sin vilja fram.29

Nordenskiölds sätt torde för övrigt ha bidragit
till att han varken 1944 eller 1951, då ny över-
befälhavare skulle utses, blev en allvarlig kandi-
dat till denna befattning.

Psykologiskt hade det säkert varit svårt om
inte omöjligt att förbigå Nordenskiöld som
efterträdare till Friis. Bland svenska folket torde
han ha varit omtyckt och framstått som en av de
höga militärer som framgångsrikt skulle kunna
försvara landet. Dessutom ansågs det vid denna
tid ännu omöjligt att vid tillsättningen av högre
militära befattningar förbigå en äldre officer.3°
Inom flygvapnet hade det endast funnits en offi-
cer som kunnat komma ifråga för befattningen:
Axel Ljungdahl. Men han var sju år yngre än
Nordenskiöld. Friis, som hyste en hög uppfatt-
ning om Ljungdahl och utan svårigheter lanse-
rade honom som stabschef efter Nordenskiöld,
tycks inte ens ha kommit på tanken att föreslå
honom till sin efterträdare.31

Inom flygvapnet torde också utnämningen av
Nordenskiöld ha bedömts som nödvändig och
riktig. Denna bedömning bör inte minst Ljung-
dahl ha delat. Han efterträdde Nordenskiöld
1954 som chef för flygvapnet. I sitt tal till Nor-
denskiöld med anledning av att dennes inled-
ningsvis nämnda porträtt avtäcktes och som helt
gick under mottot "Nordenskiöld har skapat

det moderna svenska flygvapnet" var Ljungdahl
öppenhjärtig och uttalade i sak samma kritik
som hade framförts av Friis, Thörnell och Sköld.
Det hette bland annat: "Du var en dominant
chef och en självhärskare av rang ... " Och vidare:
"Du hade svårt för att låta någon annan sköta en
sak — hur många gånger har jag inte sett Dig
ta ordet från en underlydande och överordnad
också, vad det beträffar. Men i regel skötte Du
ju saken bättre själv — och Du ville inte riskera
att Ditt vapen inte hade den bästa förespråkaren.
Allting ville Du hålla i Dina egna händer."32

Under 1983 skrev Ljungdahl (chef för flyg-
vapnet 1954-60), Torsten Rapp (chef för flyg-
vapnet 1960-61 och överbefälhavare 1961-70)
och Stig Norén (chef för flygvapnet 1968-73)
ned sina intryck från tjänstgöringen vid flyg-
vapnet. I de här anteckningarna framkom igen
och mera detaljerat den ovan nämnda kritiken
mot Nordenskiöld. Således framhöll Nora. att
Nordenskiöld i sin strävan att sammansvetsa de
från armen och marinen kommande officerarna
till en flygvapnets officerskår lyckades ganska
snabbt, men att denna strävan sedan medförde
en bristande förståelse för, och en ibland över-
driven aggressivitet mot, de äldre försvarsgre-
narna. Alla tre var eniga om att Nordenskiöld
hyst en överdriven tillit till den enskilde pilotens
flygskicklighet även sedan den moderna tekni-
ken börjat kräva ett samspel mellan markfunk-
tionerna och flygaren. Enligt deras bedömning
hade inte Nordenskiöld riktigt insett detta. Men
de tre generalerna var också eniga om att flygvap-
net utan Nordenskiöld aldrig skulle ha blivit vad
det blev. Nora betonade särskilt att han från sin
tid som ung officer vid den officiellt inte exis-
terande flygstaben mindes hur illa det var ställt
vid flygvapnet. Rapp framhöll en annan sida av
Nordenskiöld som torde ge en bidragande för-
klaring till att han trots sina "hårda tag" inte bara
accepterades utan även beundrades av persona-
len. Enligt Rapp var "hans charm ibland så stor
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att man ville ’äta ur handen’ på honom”.33

Denna kritik visar för övrigt att Nordenskiöld 
själv bröt mot några av de regler han 1943 även 
!xerade skriftligt för "ygvapnets o#cerare.

Snabb teknisk utveckling
Som nämnts ovan expanderade "ygvapnet kraf-
tigt under Nordenskiölds tid som stabschef och 
chef. I grova tal mer än tredubblades antalet fast 
anställda o#cerare och ingenjörer, och antalet 
plan fyrdubblades. Samtidigt gick den tekniska 
utvecklingen utomordentligt fort. Nordenskiöld 
kom således att leda "ygvapnet under dess över-
gång till jetdrivna plan och ett på radar baserat 
luftbevaknings- och ledningssystem.

Vad gällde radarn insåg emellertid Norden-

skiöld i början inte dess betydelse. För "ygvapnet 
blev den känd efter ett besök av Axel Ljungdahl 
och Lars Hägglöf vid det brittiska "ygvapnet i 
november 1941.34 Britterna avslöjade inte exakt 
hur systemet fungerade, men Ljungdahl insåg att 
det nu fanns möjlighet att leda jakten och för-
stod att detta var vad Sverige behövde. Under 
sin föredragning för Friis och Nordenskiöld efter 
hemkomsten påpekade han detta. Norden skiöld 
framhöll skarpt att utländska lösningar inte 
utan vidare kunde tillämpas på svenska förhål-
landen.35 Själv arbetade Nordenskiöld efter ett 
besök i Tyskland och de av tyskarna ockuperade 
länderna Belgien, Nederländerna och Frank-
rike år 1940 för att införa den tyska basorgani-
sationen, som han helt korrekt bedömde som 
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smidigare än den svenska. Denna organisation 
infördes också genom 1942 års försvarsbeslut.36

Mot radarn var Nordenskiöld skeptisk även 
de närmaste åren efter krigsslutet. Trots att han 
i samband med 1948 års försvarsbeslut under 
hänvisningar till erfarenheterna från slaget om 
Storbritannien 1940 och de allierades bomb-
anfall mot den tyska hemorten krävde en mycket 
kraftig förstärkning av jakten och delvis även !ck 
igenom sina krav, insåg han uppenbarligen inte 
att den krävde ett radarbaserat luftbevaknings- 
och ledningssystem. Jakt"yget skulle organiseras 
som dagjakt, och dessa plan skulle inte utrustas 
med radar, eftersom de då skulle bli för tunga. 
Det behövdes dock även nattjakt och den måste 
radarledas. Från och med 1948 omorganiserades 
F 1 i Västerås till Sveriges första nattjakts"ottilj. 
Däremot dröjde det till 1952 innan "ygvapnet 
utnyttjade radarn i den operativa incidentbered-
skapen.37

Minskning av organisationen
Nordenskiöld !ck i samband med 1948 års för-
svarsbeslut ingalunda gehör för alla sina krav. 
Han hade bland annat begärt 13 dagjakt- och 3 
nattjakt"ottiljer, men !ck nöja sig med 10 res-
pektive 1. Den av honom krävda och av stats-
makterna delvis accepterade förstärkningen av 
jakten skedde dock huvudsakligen på bekostnad 
av attack- och spanings"yget. Flygvapnet !ck 
nu 33 jakt-, 12 attack- och 5 spaningsdivisio-
ner, inalles 750 strids"ygplan. Dessutom miste 
Fjärde "ygeskadern, som planenligt börjat sättas 
upp 1945, sin uppgift att samverka med mari-

nen. Samtidigt lades marinspanings"ottiljen F 2 
ned.38

Nordenskiöld !ck således uppleva en minsk-
ning av den organisation han i så hög grad varit 
med om att skapa. Men han lyckades hävda prin-
cipen att statsmakterna skulle stå för för dyringar 
och följdkostnader, betingade av exempelvis mera 
so!stikerade baser eller modi!ering av "yg plan. 
I detta sammanhang introducerade han också de 
så kallade rullande sjuårsplanerna för materiel-
anska#ningen.

Idén om sjuårsplanerna hade framförts redan 
1933 av Ljungdahl. Han utgick från dåtidens 
erfa renhet att det skulle ta sju år att konst-
ruera ett "ygplan och utveckla det så långt att 
det kunde gå i serieproduktion. Med en sjuårig 
planering skulle det säkerställas att "ygvapnets 
materiel förnyades successivt, vilket i sin tur 
garan terade att "ygvapnets stridsvärde steg sam-
tidigt som "ygindustrin kunde arbeta kontinuer-
ligt och långsiktigt.39

De ovan relaterade under beredskapen beslu-
tade förstärkningarna av "ygvapnet var så kraf-
tiga att det åtminstone vad gällde personalen 
redan av förarbetena till 1942 års försvarsbeslut 
framgick att de där fastställda 785 o$cersbefatt-
ningarna skulle vara fyllda först 1952, det vill 
säga fem år efter att beslutet skulle vara genom-
fört.40 För att i första hand få tillräckligt många 
unga piloter, men även för att minska personal-
kostnaderna, föreslog Nordenskiöld att en ny 
personalkategori skulle införas: de kontraktsan-
ställda fält"ygarna. Dessa skulle även ersätta "y-
gande reservo$cerare, undero$cerare och värn-

Två händelser som fick stor uppmärksamhet under 
Bengt Nordenskiölds tid som flygvapenchef var 
den ryska nedskjutningen i juni 1952 av ett svenskt 
signalspaningsflygplan (en DC-3:a) och därefter också 
av ett sjöräddningsflygplan (en Catalina), som letade 

efter DC-3:an. Catalinans besättningsmän kunde 
räddas ur havet och återvända till Sverige, där de på 
flygplatsen togs emot av Nordenskiöld – ett till synes 
avspänt möte.
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garanterade att flygvapnets stridsvärde steg sam-
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De ovan relaterade under beredskapen beslu-
tade förstärkningarna av flygvapnet var så kraf-
tiga att det åtminstone vad gällde personalen
redan av förarbetena till 1942 års försvarsbeslut
framgick att de där fastställda 785 officersbefatt-
ningarna skulle vara fyllda först 1952, det vill
säga fem år efter att beslutet skulle vara genom-
fört.4° För att i första hand få tillräckligt många
unga piloter, men även för att minska personal-
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pliktiga. Dessa grupper ansågs på grund av den 
snabba tekniska utvecklingen endast till orimliga 
kostnader kunna upprätthålla sin !ygskicklighet. 
1946 års riksdag beslöt också enligt Norden-
skiölds förslag.41

Efter 1945 aktualiserades frågan om svenska 
kärnvapen. Nordenskiöld förespråkade detta 
vapen och 1952 framförde han som förste sven-

ske höge militär denna åsikt o"entligt. Bakom 
detta ställningstagande torde också ha legat insik-
ten om att ett beslut om svenska atomvapen auto-
matiskt skulle stärka !ygvapnets ställ ning gent-
emot de andra försvarsgrenarna. Vid denna tid 
var det nämligen endast !ygvapnet som kunde 
sätta in kärnvapen. I konsekvens med sin inställ-
ning krävde Nordenskiöld också att attack!yget 
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ten om att ett beslut om svenska atomvapen auto-
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förstärktes. Även efter sin pensio nering 1954 
och så sent som 1959 pläderade Norden skiöld 
för svenska kärnvapen, trots att hans efterträdare 
Axel Ljungdahl inte gjorde det.42

En stor flygvapenchef men med klara brister
Nordenskiöld hade genom sin fader vissa kon-
takter inom det privata näringslivet. Redan på 
1930-talet hade han blivit ledamot av styrelserna 
för Skånska Cement AB och AB Ifö-verken. Efter 
pensioneringen åtog han sig ytterligare uppdrag i 
industrin. Bland annat var han mellan 1954 och 
1972 ordförande i styrelsen för Salén & Wican-
der. I denna egenskap medverkade han till att 
marinen på 1960-talet anska!ade Vertol 44/
Hkp 1 som medelstor helikopter. Som "ygvapen-
chef hade han varit kallsinnig till helikoptrar, 
delvis därför att han hoppades att utvecklingen 
av STOL- och VTOL-planen skulle lyckas, efter-
som dessa skulle vara lämpligare för "ygvapnets 
ändamål och dessutom billigare i drift.43

Nordenskiöld är en av det moderna svenska 
"ygvapnets skapare och förgrundsgestalter. Hans 
insats präglas av en oerhört stor arbetsprestation 
och en nästan fanatisk hängivenhet för "ygvap-
net. Det var han som helt enligt Friis intentio-
ner sammansvetsade dess från början heterogena 

o#cerskår till en "ygvapnets o#cerskår. Det var 
han som i spetsen för sin stab lärde "ygvapnet 
att arbeta stabsmässigt. Det var han som utveck-
lade "ygvapnets taktiska och operativa doktriner. 
Och han var upphovsman till det moderna "yg-
bassystemet. 

Eftersom han i 18 år tjänstgjorde i "ygvap-
nets högsta befattningar och inte tvekade att 
med kraft utöva de därmed förenade befogen-
heterna, satte han i hög grad sin prägel på denna 
försvarsgren. De som önskade ett starkt och 
e!ektivt "ygvapen – och bland dem i synnerhet 
de som sett och upplevt vapnets nästan desolata 
tillstånd före 1934 – kände beundran och tack-
samhet för honom, även om de ingalunda var 
blinda för hans brister. Och de traderade denna 
syn till eftervärlden. Eftersom Nordenskiöld i 
skarp kontrast till sin företrädare Friis och sin 
efterträdare Ljungdahl heller aldrig tvekade 
att framhålla sina förtjänster framstod han för 
efterkommande generationer "ygo#cerare snart, 
men inte korrekt, som "ygvapnets mest fram-
stående chef. Onekligen var han en stor chef, 
men han var också den av "ygvapnets chefer som 
till sin stil mest avvek från sina för- och efter-
trädare, precis som på det inledningsvis nämnda 
porträttet.

Frågan om svenska taktiska kärnvapen var het i 
försvarsdebatten under 1950-talet (förslag i ÖB 54 
och ÖB 58). Nordenskiöld förespråkade tidigt svenska 
kärnvapen, men det blev till sist uppskov i frågan. 
Bilden visar en simulerad kärnvapenattack inom 
ramen för FOA:s skyddsforskning mot kärnvapen.

Frågan om svenska taktiska kärnvapen var het i
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och ÖB 58). Nordenskiöld förespråkade t idigt svenska
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förstärktes. Även efter sin pensionering 1954
och så sent som 1959 pläderade Nordenskiöld
för svenska kärnvapen, trots att hans efterträdare
Axel Ljungdahl inte gjorde det.42

En stor flygvapenchef men med klara brister
Nordenskiöld hade genom sin fader vissa kon-
takter inom det privata näringslivet. Redan på
1930-talet hade han blivit ledamot av styrelserna
för Skånska Cement AB och AB Ifö-verken. Efter
pensioneringen åtog han sig ytterligare uppdrag i
industrin. Bland annat var han mellan 1954 och
1972 ordförande i styrelsen för Salen & Wican-
der. I denna egenskap medverkade han till att
marinen på 1960-talet anskaffade Vertol 44/
Hkp 1 som medelstor helikopter. Som flygvapen-
chef hade han varit kallsinnig till helikoptrar,
delvis därför att han hoppades att utvecklingen
av STOL- och VTOL-planen skulle lyckas, efter-
som dessa skulle vara lämpligare för flygvapnets
ändamål och dessutom billigare i drift.43

Nordenskiöld är en av det moderna svenska
flygvapnets skapare och förgrundsgestalter. Hans
insats präglas av en oerhört stor arbetsprestation
och en nästan fanatisk hängivenhet för flygvap-
net. Det var han som helt enligt Friis intentio-
ner sammansvetsade dess från början heterogena

officerskår till en flygvapnets officerskår. Det var
han som i spetsen för sin stab lärde flygvapnet
att arbeta stabsmässigt. Det var han som utveck-
lade flygvapnets taktiska och operativa doktriner.
Och han var upphovsman till det moderna flyg-
bassystemet.

Eftersom han i 18 år tjänstgjorde i flygvap-
nets högsta befattningar och inte tvekade att
med kraft utöva de därmed förenade befogen-
heterna, satte han i hög grad sin prägel på denna
försvarsgren. De som önskade ett starkt och
effektivt flygvapen — och bland dem i synnerhet
de som sett och upplevt vapnets nästan desolata
tillstånd före 1934 — kände beundran och tack-
samhet för honom, även om de ingalunda var
blinda för hans brister. Och de traderade denna
syn till eftervärlden. Eftersom Nordenskiöld i
skarp kontrast till sin företrädare Friis och sin
efterträdare Ljungdahl heller aldrig tvekade
att framhålla sina förtjänster framstod han för
efterkommande generationer flygofficerare snart,
men inte korrekt, som flygvapnets mest fram-
stående chef. Onekligen var han en stor chef,
men han var också den av flygvapnets chefer som
till sin stil mest avvek från sina för- och efter-
trädare, precis som på det inledningsvis nämnda
porträttet.

Bengt Nordenskiöld 1265
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Axel Ljungdahl inledde sin militära bana i infanteriet 
och övergick sedan till flygvapnet. Han tillträdde 
posten som chef för flygvapnet 1954 och innehade 
den till 1960. 

Axel Ljungdahl inledde sin militära bana i infanteriet
och övergick sedan ti l l  flygvapnet. Han tillträdde
posten som chef för flygvapnet 1954 och innehade
den ti l l  1960.
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Med anledning av !ygvapnets femtioårsjubi-
leum utgav Gösta Norrbohm och Bertil Skogs-
berg 1976 boken Att !yga är att leva. Flygvapnet 
1926–1976. Där skildras under något klatschiga 
rubriker några personer som av författarna fram-
hålls som ideala chefer i vissa befattningar. Bland 
andra presenteras ”Axel Ljungdahl – en eskader-
chef”. Infällda i den korta texten är tre bilder 
av Ljungdahl: hans porträtt som !ottiljchef på 
F 1, Ljungdahl sittande i ett !ygplan 1954, då 
han lämnade tjänsten som chef för Tredje !yg-
eskadern för att bli chef för !ygvapnet, och 
Ljungdahl som pensionär under disputationen 
för vinnande av "loso"e doktorsgrad 1970.1

Att disputera i religionshistoria är inte precis 
vad en svensk !ygvapenchef brukar göra efter 
pensioneringen och bara det visar att Ljungdahl 
var en speciell personlighet.

Axel Georg Ljungdahl föddes den 7 augusti 
1897 i Lund, som son till handelsmannen 
August Ljungdahl och hans hustru Clara, född 
Lundberg. Redan 1912, då Axel var 15 år, dog 
hans far. Men hans mor lyckades fortsätta den 

av fadern startade a#ärsverksamheten och Axel 
kunde den 25 maj 1916 avlägga studentexamen.2 
Han gick ut som bäste elev i sin årskull och "ck 
hålla avskedstalet till lärarna, vars pedagogiska 
insats han i sina memoarer värderar ganska kri-
tiskt. Han kunde dock knappast klaga på sina 
betyg. På den sexgradiga betygsskalan var hans 
lägsta betyg Ba i matematik. I övrigt kunde han 
visa upp tre A, fyra a och fem AB.3

Ljungdahl betonar själv att han ingalunda var 
”någon egentlig plugghäst” och att han utöver de 
teoretiska studierna deltog i ”frivillig gymnastik” 
och den frivilliga landstormsföreningens ung-
domsavdelnings aktiviteter. Då det vid krigsut-
brottet 1914 påbjöds allmän mobilisering utver-
kade Ljungdahl sin mors tillstånd att anmäla sig 
till landstormen. Han höll det senare för troligt 
att upplevelsen av mobiliseringen 1914 ledde till 
hans beslut att bli o$cer.4

Militär utbildning från armén till flygvapnet
Ljungdahl sökte sig till Kungl. Norra skånska 
infanteriregementet och började sin militära ut- 
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i en uppgångstid kan knappast överskattas.
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av Ljungdahl: hans porträtt som flottiljchef på
F 1, Ljungdahl sittande i ett flygplan 1954, då
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eskadern för att bli chef för flygvapnet, och
Ljungdahl som pensionär under disputationen
för vinnande av filosofie doktorsgrad 1970.1
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vad en svensk flygvapenchef brukar göra efter
pensioneringen och bara det visar att Ljungdahl
var en speciell personlighet.

Axel Georg Ljungdahl föddes den 7 augusti
1897 i  Lund, som son t i l l  handelsmannen
August Ljungdahl och hans hustru Clara, född
Lundberg. Redan 1912, då Axel var 15 år, dog
hans far. Men hans mor lyckades fortsätta den

av fadern startade affärsverksamheten och Axel
kunde den 25 maj 1916 avlägga studentexamen.2
Han gick ut som bäste elev i sin årskull och fick
hålla avskedstalet till lärarna, vars pedagogiska
insats han i sina memoarer värderar ganska kri-
tiskt. Han kunde dock knappast klaga på sina
betyg. På den sexgradiga betygsskalan var hans
lägsta betyg Ba i matematik. I övrigt kunde han
visa upp tre A, fyra a och fem AB.3

Ljungdahl betonar själv att han ingalunda var
"någon egentlig plugghäst" och att han utöver de
teoretiska studierna deltog i "frivillig gymnastik"
och den frivilliga landstormsföreningens ung-
domsavdelnings aktiviteter. Då det vid krigsut-
brottet 1914 påbjöds allmän mobilisering utver-
kade Ljungdahl sin mors tillstånd att anmäla sig
till landstormen. Han höll det senare för troligt
att upplevelsen av mobiliseringen 1914 ledde till
hans beslut att bli officer.4

Militär utbildning från armen till flygvapnet
Ljungdahl sökte sig till Kungl. Norra skånska
infanteriregementet och började sin militära ut-
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bildning den 26 juni 1916. Efter avslutad ut- 
bildning på studentkompaniet för I. arméför-
delningen i Halmstad blev han den 12 okto-
ber 1916 antagen till o!cersaspirant vid sitt 
regemente och började åtta dagar senare sin 
utbildning på o!cersaspirantskolan på Karls-
borg. Denna utbildning pågick till september 
1917 och Ljungdahl nådde de nödvändiga vits-
orden för att kunna söka sig till Krigsskolan.5

Efter en kort tjänstgöring med praktisk 
trupp tjänst på regementet ryckte Ljungdahl 
hösten 1917 in till Krigsskolan, varifrån han den 
9 december 1918 utexaminerades som bäste elev 
i sin kurs. I alla teoretiska ämnen "ck han på den 
tiogradiga betygsskalan betyget 9 eller 10. I de 
praktiska ämnena tilldelades han 8 i taktikens 
och i vapenlärans tillämpning samt i utbildning 
av trupp och 9 i truppföring. Men det är påfal-
lande att han genomgående "ck högre betyg på 
den teoretiska delen av ämnena än i den prak-
tiska tillämpningen. Enda undantaget var regle-
mentskännedom där han i båda delarna tilldela-
des betyget 10.6 

Utbildningen vid Karlberg för just Ljung-
dahls kurs har beskrivits ingående av Ulf Söder-
berg, som även redogör för hur de olika ämnena 
räknades med olika koe!cienter. Söderberg och 
Bure Holmbäck tar också upp den mycket bistra 
kritik som Ljungdahl i sina memoarer framför 
mot utbildningen på Krigsskolan. Han skäms 
över den livning han i enlighet med traditio-
nen själv deltog i. Han är mycket kritisk mot 
undervisningen och lärarna och inte minst mot 
att eleverna avskärmades från det samhälle de 
skulle försvara och mot vars civila delar det vid 
Krigsskolan rådde en så föraktfull inställning att 
man även såg ned på reservo!cerskadetterna.7 
Det är dock betecknande för Ljungdahl att han 
trots denna kritik inte bröt med traditionen utan 
som sin kurs förste livare och så småningom den 
o!cer som nådde längst på den militära banan 
ställde upp på alla traditionsenliga samlingar 

kursen höll, för att där hylla de bortgångna kam-
raterna.8

Den 18 december 1918 utnämndes Ljung-
dahl till fänrik, men placerades nu vid Kungl. 
Södra skånska infanteriregementet.9 Tjänstgö-
ringen vid I 25 blev dock ganska kortvarig, efter-
som Ljungdahl nu gjorde något som blev karak-
teristiskt för honom under de följande åren: han 
sökte en något ovanlig och utmanande kommen-
dering för att lära sig något nytt. Varje år erbjöds 
några subalterno!cerare från södra Sverige att 
tjänstgöra någon tid vid skidlöparbataljonen i 
Boden. Ljungdahl sökte som ende o!cer på sitt 
regemente och "ck givetvis kommenderingen, 
som började på hösten 1920 och avslutades i 
början av februari 1921.10

Ljungdahl hade ingen tanke på att nu åter-
vända till sitt regemente. Han var rädd att där 
”förfäas”. I stället sökte han en kommendering, 
som så småningom kom att bestämma hans 
militära bana, nämligen till #ygkompaniet, som 
vid denna tid lydde under Fälttelegrafkåren och 
var förlagt till Malmen. I sina memoarer säger 
Ljungdahl att han inte riktigt vet varför han 
sökte sig till #ygkompaniet. Men han citerar 
samtidigt ur ett brev till sin mor: 

Flygvapnet är av så stor militär betydelse 
nu för tiden att det måste hållas uppe, det 
måste gå framåt! Ännu är det i sin utveck-
ling – allting är ju nytt i början! – och lik-
som alltid i sådana fall, några måste vara 
beredda att o$ra sig för saken, det kan inte 
hjälpas! 

Visserligen skrev Ljungdahl brevet i första hand 
för att lugna modern inför en riskabel kommen-
dering, men ordvalet säger nog en del om hans 
skäl att söka den. Han såg en ny utmaning och 
en möjlighet att hjälpa fram något militärt nytt.

Den 15 februari 1921 började Ljungdahl sin 
tjänst på Malmslätt och i mars året därpå erhöll 
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kursen höll, för att där hylla de bortgångna kam-
raterna.8

Den 18 december 1918 utnämndes Ljung-
dahl till fånrik, men placerades nu vid Kungl.
Södra skånska infanteriregementet. 9 Tjänstgö-
ringen vid I 25 blev dock ganska kortvarig, efter-
som Ljungdahl nu gjorde något som blev karak-
teristiskt för honom under de följande åren: han
sökte en något ovanlig och utmanande kommen-
dering for att lära sig något nytt. Varje år erbjöds
några subalternofficerare från södra Sverige att
tjänstgöra någon tid vid skidlöparbataljonen i
Boden. Ljungdahl sökte som ende officer på sitt
regemente och fick givetvis kommenderingen,
som började på hösten 1920 och avslutades i
början av februari 1921.10

Ljungdahl hade ingen tanke på att nu åter-
vända till sitt regemente. Han var rädd att där
"förfäas". I stället sökte han en kommendering,
som så småningom kom att bestämma hans
militära bana, nämligen till flygkompaniet, som
vid denna tid lydde under Fälttelegrafkåren och
var förlagt till Malmen. I sina memoarer säger
Ljungdahl att han inte riktigt vet varför han
sökte sig till flygkompaniet. Men han citerar
samtidigt ur ett brev till sin mor:

Flygvapnet är av så stor militär betydelse
nu för tiden att det måste hållas uppe, det
måste gå framåt! Ännu är det i sin utveck-
ling — allting är ju nytt i början! — och lik-
som alltid i sådana fall, några måste vara
beredda att offra sig för saken, det kan inte
hjälpas!

Visserligen skrev Ljungdahl brevet i första hand
för att lugna modern inför en riskabel kommen-
dering, men ordvalet säger nog en del om hans
skäl att söka den. Han såg en ny utmaning och
en möjlighet att hjälpa fram något militärt nytt.

Den 15 februari 1921 började Ljungdahl sin
tjänst på Malmslätt och i mars året därpå erhöll
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han sitt certi!kat som fält"ygare. Därefter tjänst-
gjorde han som "ygförare på kompaniet.

Sommaren 1922 företog sig Ljungdahl något 
som även det är mycket betecknande för honom, 
nämligen att driva en utbildning eller färdighet 
till perfektion. Han beslöt att försöka sätta ett 
nytt svenskt rekord i lång"ygning på sträckan 
Malmen – Ystad – Göteborg – Uddevalla – Karl-
stad – Gävle – Uppsala – Stockholm – Malmen. 
Han avverkade den på den nya rekordtiden #or-
ton timmar och tolv minuter, men "ygningen 
höll på att ta en ända med förskräckelse, efter-
som han fått en reva i stabilisatorn och endast 
med nöd och näppe nådde Malmen.11

Krigshögskolan
Ljungdahl slog sig dock heller inte till ro på "yg-
kompaniet utan beslöt att avlägga inträdesprovet 
till Krigshögskolan. Detta prov måste förbere-
das i Stockholm och därför sökte Ljungdahl i 
oktober 1922 in på Gymnastiska centralinstitu-
tet och gick dess kurser hösten 1922 till våren 
1923 samt hösten 1923 till våren 1924. Under 
sommaren 1923 tjänstgjorde han vid ballong-
kompaniet på Frösunda.

Våren 1924 klarade Ljungdahl inträdesprovet 
till Krigshögskolan och för att förbättra sin fran-
ska sökte och !ck han under sommaren samma 
år kommendering till det franska armé"yget. 
Han tjänstgjorde vid Régiment d’Aviation 35 i 
Bron utanför Lyon.12

Hösten 1924 började Ljungdahl den tvååriga 
utbildningen vid Krigshögskolan. Han var fast 
besluten att avsluta den med höga betyg, vilket 
framgår av hans noggranna förberedelser och 
hans extra språkstudier i franska och tyska. Den 
som ville kunde tentera i språken redan efter 
första året. Ljungdahl satsade på det för att under 
andra året få mera tid för de militära ämnena, 
som räknades med högre koe$cient än språken. 
För övrigt !ck han betyget 10 i franska och 9 i 
tyska. I de sju militära ämnena, i vilka det prak-

tiskt taget aldrig sattes vitsordet 10, erhöll han en 
8 i krigshistoria och härordningslära och betyget 
9 i taktik, vapenlära, signalväsen, luftkrigskonst 
och krigsbyggnadskonst. Påfallande är dessutom 
att han i stort sett hade samma vitsord redan 
under första året, vilket styrker intrycket att han 
arbetade jämnt och målmedvetet. I ridning blev 
han däremot endast litet mer än godkänd med 
betyget 6. I de nio teoretiska ämnena nådde han, 
om man bortser från att ämnena värderades med 
olika koe$cienter, ett snitt på 8,8. Därmed var 
han med avstånd bäst i sin kurs och kvali!cerad 
för aspiranttjänstgöring vid generalstaben.13

Ljungdahl skulle börja sin aspirantutbildning 
våren 1927. Innan dess passade han på att som-
maren 1926 delta i regementsövningarna vid 
Livregementets dragoner och att mellan hösten 
1926 och våren 1927 gå stabskursen vid Sjö-
krigshögskolan. Det är säkert korrekt, när han 
i memoarerna uppger att anledningen ”var väl 
min gamla vetgirighet”. Han ansåg sig kunna 
rätt mycket om armén och "yget men däremot 
sakna kunskap om marinen. På Krigshögskolan 
behandlades den mycket kortfattat.14 Tilläggas 
kan att sjökrigskonst ännu på kursen 1922–24 
hade varit ett eget ämne vid Krigshögskolan, där 
det gavs vitsord, även om dessa inte togs med i 
slutbetyget. När Ljungdahl gick Krigshögskolan 
fanns inte ämnet längre.15 Å andra sidan kunde 
Ljungdahl givetvis dra viss fördel av att redan 
ha gått Krigshögskolans stabskurs. I motsats till 
på Krigshögskolan förekom det vid Sjökrigshög-
skolan ingen o$ciell lista med avgångsbetygen. 
Men ino$ciellt gick Ljungdahl ut som bäste 
elev.16

Det är inte säkert att Ljungdahls intresse för 
marinen sågs med blida ögon vid generalsta-
ben. Han intygar själv att inställningen där till 
marinen inte var särskilt vänlig.17 Och som skall 
behandlas längre ned kom han inom något år att 
medverka i en krets som ansågs vara antimarin. 
Men Ljungdahl lät sig inte förskräckas av denna 
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sakna kunskap om marinen. På Krigshögskolan
behandlades den mycket kortfattat." Tilläggas
kan att sjökrigskonst ännu på kursen 1922-24
hade varit ett eget ämne vid Krigshögskolan, där
det gavs vitsord, även om dessa inte togs med i
slutbetyget. När Ljungdahl gick Krigshögskolan
fanns inte ämnet längre." Å andra sidan kunde
Ljungdahl givetvis dra viss fördel av att redan
ha gått Krigshögskolans stabskurs. I motsats till
på Krigshögskolan förekom det vid Sjökrigshög-
skolan ingen officiell lista med avgångsbetygen.
Men inofficiellt gick Ljungdahl ut som bäste
elev."

Det är inte säkert att Ljungdahls intresse för
marinen sågs med blida ögon vid generalsta-
ben. Han intygar själv att inställningen där till
marinen inte var särskilt vänlig.'' Och som skall
behandlas längre ned kom han inom något år att
medverka i en krets som ansågs vara antimarin.
Men Ljungdahl lät sig inte förskräckas av denna
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inställning. Sin första semester som generalstabs-
aspirant tillbringade han sommaren 1927 vid 
kust!ottan.18

Den 15 april 1927 började Ljungdahl sin 
tjänst göring som aspirant vid generalstaben, där 
han i tur och ordning placerades vid lantförsva-
rets kommandoexpedition, den krigshistoriska 
avdelningen, kommunikationsavdelningen och 
centralavdelningen, där han tjänstgjorde på den 
nyupprättade !ygdetaljen och där han stannade 
i ytterligare sex månader sedan hans aspiranttid 
på två och ett halvt år hade gått ut.19

Våren 1930 slutade Ljungdahls förlängda 
tjänst som generalstabsaspirant. Men innan han 
återgick till sitt regemente hann han med en 
kommendering till infanteriets skjutskola, där 
han gjorde ett så gott intryck att han erbjöds att 
bli repetitör. Efter tio år återgick han dock under 
tre månader till sitt gamla regemente, innan han 
den 13 oktober 1930 befordrades till kapten vid 
generalstaben.20

Vid generalstaben blev Ljungdahl chef för 
!ygdetaljen. Samtidigt undervisade han i luft-
krigskonst vid Krigshögskolan. Dessutom "ck 
han olika kommenderingar, bland annat blev 
han utbildad till !ygspanare och var sedan själv 
chef för denna utbildning. Sensommaren 1934 
kunde han tack vare ett stipendium bege sig 
till Storbritannien och där under resten av året 
tjänstgöra vid olika brittiska !ygförband. Bland 
annat blev han utbildad i spaning, artillerieldled-
ning och !ygfotografering.

Året därpå blev han även kapten i !ygvap-
net och utnämnd till militär- och !ygattaché i 

London. I denna befattning kvarstannade han 
till slutet av år 1936. Attachéuppdragen skötte 
han vid sidan om sin övriga tjänst och med sta-
tionering i Stockholm, varifrån han i omgångar 
"ck besöka Storbritannien. Under sin attachétid 
tjänstgjorde han hösten 1935 vid ett brittiskt 
spaningsförband och utbildades året därpå i 
instrument!ygning.21 En av hans sista insat-
ser som attaché var för övrigt ett besök i det 
av inbördeskriget härjade Spanien under andra 
hälften av augusti 1936. Från Gibraltar reste 
han till den redan av de fascistiska rebellerna 
behärskade delen av Spanien och försökte att få 
uppgifter om krigshändelserna, framför allt om 
luftkriget.22

Krav på ett starkare flygvapen 
När Ljungdahl besökte Spanien hade han redan 
lämnat generalstaben. Sedan den 1 juli 1936 
tjänstgjorde han nämligen vid den nyorganise-
rade !ygstaben. Att denna stab kommit till var 
inte minst hans verk. Redan som generalstabs-
aspirant hade Ljungdahl knutits till den så kall-
lade kretsen kring Ny Militär Tidskrift. Denna 
krets, som år 1927 hade samlats av majoren vid 
generalstaben Helge Jung, arbetade för en revi-
sion av 1925 års försvarsbeslut, men också för en 
anpassning av militären till det moderna sam-
hället och till den moderna tekniken. Kretsens 
ledande män var alla arméo#cerare med stort 
intresse för !ygvapnet men i medveten frontställ-
ning mot marinen, särskilt !ottan, som enligt 
deras uppfattning 1925 hade behandlats alltför 
välvilligt av vänsterpolitikerna. Kretsen krävde 

”Jungjuntan”, kretsen kring Helge Jung, var en 
grupp yngre officerare som i bland annat Ny Militär 
Tidskrift verkade före ett starkare svenskt försvar 
efter nedrustningsbeslutet 1925. De ville satsa på ny 
teknik och moderniseringar. Axel Ljungdahl tillhörde 
denna krets, som fick stort inflytande under 1930- 
och 1940-talen.

"Jungjuntan", kretsen kring Helge Jung, var en
grupp yngre officerare som i bland annat Ny Militär
Tidskrift verkade före ett starkare svenskt försvar
efter nedrustningsbeslutet 1925. De ville satsa på ny
teknik och moderniseringar. Axel Ljungdahl ti l lhörde
denna krets, som fick stort inflytande under 1930-
och 1940-talen.
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avdelningen, kommunikationsavdelningen och
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nyupprättade flygdetaljen och där han stannade
i ytterligare sex månader sedan hans aspiranttid
på två och ett halvt år hade gått ut.19

Våren 1930 slutade Ljungdahls förlängda
tjänst som generalstabsaspirant. Men innan han
återgick till sitt regemente hann han med en
kommendering till infanteriets skjutskola, där
han gjorde ett så gott intryck att han erbjöds att
bli repetitör. Efter tio år återgick han dock under
tre månader till sitt gamla regemente, innan han
den 13 oktober 1930 befordrades till kapten vid
generalstaben.2°

Vid generalstaben blev Ljungdahl chef för
flygdetaljen. Samtidigt undervisade han i luft-
krigskonst vid Krigshögskolan. Dessutom fick
han olika kommenderingar, bland annat blev
han utbildad till flygspanare och var sedan själv
chef för denna utbildning. Sensommaren 1934
kunde han tack vare ett stipendium bege sig
till Storbritannien och där under resten av året
tjänstgöra vid olika brittiska flygförband. Bland
annat blev han utbildad i spaning, artillerieldled-
ning och flygfotografering.

Året därpå blev han även kapten i flygvap-
net och utnämnd till militär- och flygattache i
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London. I denna befattning kvarstannade han
till slutet av år 1936. Attachéuppdragen skötte
han vid sidan om sin övriga tjänst och med sta-
tionering i Stockholm, varifrån han i omgångar
fick besöka Storbritannien. Under sin attachetid
tjänstgjorde han hösten 1935 vid ett brittiskt
spaningsförband och utbildades året därpå i
instrumentflygning.21 En av hans sista insat-
ser som attache var för övrigt ett besök i det
av inbördeskriget härjade Spanien under andra
hälften av augusti 1936. Från Gibraltar reste
han till den redan av de fascistiska rebellerna
behärskade delen av Spanien och försökte att få
uppgifter om krigshändelserna, framför allt om
luftkriget.22

Krav på ett starkare flygvapen
När Ljungdahl besökte Spanien hade han redan
lämnat generalstaben. Sedan den 1 juli 1936
tjänstgjorde han nämligen vid den nyorganise-
rade flygstaben. Att denna stab kommit till var
inte minst hans verk. Redan som generalstabs-
aspirant hade Ljungdahl knutits till den så kall-
lade kretsen kring Ny Militär Tidskrift. Denna
krets, som år 1927 hade samlats av majoren vid
generalstaben Helge Jung, arbetade för en revi-
sion av 1925 års försvarsbeslut, men också för en
anpassning av militären till det moderna sam-
hället och till den moderna tekniken. Kretsens
ledande män var alla armsofficerare med stort
intresse för flygvapnet men i medveten frontställ-
ning mot marinen, särskilt flottan, som enligt
deras uppfattning 1925 hade behandlats alltför
välvilligt av vänsterpolitikerna. Kretsen krävde
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därför en omfördelning av försvarsutgifterna från 
!ottan till armén och !ygvapnet. Som skribent 
och föredragshållare deltog Ljungdahl mycket 
aktivt i kretsens verksamhet, framför allt i frågor 
rörande !yget och luftförsvaret.

Kretsen blev mycket uppmärksammad då den 
i början av juni 1930 utgav sin programskrift 
Antingen – Eller, som riktade sig direkt mot det 
ett par dagar innan o"entliggjorda betänkandet 
av den år 1929 tillsatta försvarsutredningen. 
Skriften var redigerad av Helge Jung och som 
huvudförfattare uppgavs majoren Axel Gyllen-
krok, arméo#cer men tjänstgörande vid !ygvap-
net, samt generalstabskaptenerna Carl August 
Ehrensvärd och Gunnar Berggren. I förordet 
beklagades att ingen sjöo#cer velat medverka, 
varför marinen blivit behandlad mera kortfat-
tat än de andra försvarsgrenarna. Reservationen 
var givetvis en brasklapp. Med tanke på kretsens 
inställning till marinen, i synnerhet !ottan, är 
det knappast troligt att man tänkt sig ett sam-
arbete med marinen. Med all sannolikhet skrev 
Ljungdahl avsnittet om sjökrigföringen. Han 
skrev också om det fasta luftförsvaret.23

Kretsen hade framgång i sitt försök att få 
en ny försvarsutredning tillsatt som den kunde 
påverka. Den frisinnade minoritetsregeringen 
under Carl Gustaf Ekman enades med social-
demokraterna om en ny försvarsutredning, som 
tillsattes i oktober 1930. Huvudsekreterare i 
denna kommission blev Helge Jung och många 
av kretsens medlemmar anlitades som sekrete-
rare och experter. En av dessa var Ljungdahl, 
som naturligt nog arbetade särskilt med frågor 
rörande !ygvapnet.24

Brister i stabsutbildningen
Det starka !ygvapen som kretsen kring Ny Mili-
tär Tidskrift önskade måste dock först skapas. 
Visserligen hade !ygvapnet genom 1925 års 
försvarsbeslut blivit en självständig försvars-
gren, men i praktiken var det långt ifrån jäm-
ställt med armén och marinen. Eftersom poli-
tikerna hade velat hålla kostnaderna nere, hade 
de beviljat !ygvapnet endast en stabschef men 
ingen stab. Stabschefen måste dessutom komma 
från en annan försvarsgren än chefen för !yg-
vapnet. Dessutom hade !ygvapnet inte beviljats 
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VÄRNPLIKTSARME ELLER YRKESARMÉ.
En historisk parallell.
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skrev också om det fasta luftförsvaret.23

han i  inledningen, att världskriget starkt på-
verkat honom i  hans uppfattning. » Ty  den
historia, som man själv upplever», framhåller
han, »griper en med helt annan kraf t  och
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ur böcker och dokument — — — och för t i l l
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demokraterna om en ny försvarsutredning, som
tillsattes i  oktober 1930. Huvudsekreterare i
denna kommission blev Helge Jung och många
av kretsens medlemmar anlitades som sekrete-
rare och experter. En av dessa var Ljungdahl,
som naturligt nog arbetade särskilt med frågor
rörande flygvapnet.24

Brister i stabsutbildningen
Det starka flygvapen som kretsen kring Ny Mili-
tär Tidskrift önskade måste dock först skapas.
Visserligen hade flygvapnet genom 1925 års
försvarsbeslut blivit en självständig försvars-
gren, men i praktiken var det långt ifrån järn-
ställt med armén och marinen. Eftersom poli-
tikerna hade velat hålla kostnaderna nere, hade
de beviljat flygvapnet endast en stabschef men
ingen stab. Stabschefen måste dessutom komma
från en annan försvarsgren än chefen för flyg-
vapnet. Dessutom hade flygvapnet inte beviljats
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en egen o!cersrekrytering utan dess o!cerare 
hämtades från armén och marinen, många med 
tidsbegränsade kommenderingar. Eftersom det 
o!ciellt inte fanns någon stab – ino!ciellt hade 
det bildats en – kunde "ygvapnet inte erbjuda 
någon med de äldre försvarsgrenarna jämför-
bar stabsutbildning. Följden blev att just de för 
sådan tjänst lämpliga o!cerarna sökte sig till-
baka till sina respektive försvarsgrenar för att få 
den stabsutbildning som var en förutsättning 
för att göra högre militär karriär. Just Ljungdahl 
exempli#erar detta förhållande. Slutligen hade 
materielanslagen baserats på av militära experter 
lämnat undermåligt underlag.

Flygvapnets första chefer och stabschefer 
gjorde lite för att ändra på detta. Men framför 
allt utvecklade de inte någon doktrin för "ygvap-
net, vilket bland annat hade till följd att ingen 
planmässig materielanska$ning kunde ske. Detta 
i sin tur ledde också till att den av statsmakterna 
och militären högt önskade svenska "ygmate-
rieltillverkningen inte kom i gång. Flera svenska 
företag var intresserade av sådan produktion, 
men innan de började den ville de veta vilken 
plan "ygvapnet hade för sin materielanska$ning. 
När "ygvapnet inte kunde presentera en sådan 
plan, tappade de intresset.25

Vid "ygvapnet fanns det enstaka stabsutbil-
dade o!cerare, men de var antingen oförmögna 
att rätta till missförhållandena eller försökte göra 
det på ett felaktigt sätt. Den främste represen-
tanten för den sistnämnda gruppen var majoren 
Axel Gyllenkrok, som snart nog råkade i öppen 
opposition mot den förste "ygvapenchefen, 
generalmajor Karl Amundson (1925–31) och 
hans stabschef kommendör %or Lübeck (1925–
31). Gyllenkrok, som bland annat hade tjänst-
gjort som generalstabskapten, var en av de mest 
aktiva medlemmarna i kretsen kring Ny Militär 
Tidskrift och utan tvivel en av sin tids största 
militära begåvningar i Sverige. Men han hyste 
en mycket hög tanke om sig själv och visade 

mycket liten fördragsamhet mot de människor 
som enligt hans uppfattning var inkompetenta, 
vilket han ansåg om de "esta. Dessutom var han 
intrigant.

När den kände kaptenen Einar Lundborg 
under en prov"ygning med ett jaktplan av typ 
Jaktfalk (J 6) förolyckades och senare avled, såg 
Gyllenkrok chansen att med hjälp av en särskild 
kommission få de ledande personerna inom 
"ygvapnet avlägsnade. En sådan kommission 
tillkallades också av Kungl. Maj:t, i februari 
1931. Ordförande blev hovrättspresidenten Karl 
Johan Schlyter och övriga ledamöter var kom-
merserådet Axel F. Enström och Axel Ljungdahl. 
Senare tillkallades överingenjören George Spaak 
och överdirektören och styrelseordföranden 
i AB Bofors dr. Sven Wingquist. Till sekrete-
rare utsågs tillförordnade hovrätts#skalen Mats 
Heuman med extra ordinarie hovrättsnotarien 
Ivar Öhman som biträde. Kommissionen bör-
jade sitt arbete den 2 februari 1931 och lämnade 
sitt slutbetänkande den 7 november samma år.

Kommissionen skulle inte bara undersöka 
anska$ningen av jaktfalkarna, utan över huvud 
taget granska "ygvapnets materielanska$ning 
samt dess organisation och arbetssätt. För att 
underlätta kommissionens arbete gav regeringen 
Amundson tjänstledigt från och med den 16 
februari 1931, och samma dag återtransportera-
des Lübeck till marinen.

I sitt slutbetänkande framhöll kommissionen 
de svårigheter "ygvapnet hade att kämpa med 
till följd av att statsmakterna inte gått med på 
en bättre organisation och heller inte räknat upp 
materielanslagen. Dessa svårigheter hade dess-
utom ökat genom personmotsättningar. Men 
kommissionen ansåg ändå att Amundson och 
Lübeck hade visat sådana brister att de borde 
avlägsnas från sina tjänster. De pensionerades 
också.

Kommissionens förslag till förbättrad organi-
sation av "ygvapnets ledning föranledde där emot, 

en egen officersrekrytering utan dess officerare
hämtades från armen och marinen, många med
tidsbegränsade kommenderingar. Eftersom det
officiellt inte fanns någon stab — inofficiellt hade
det bildats en — kunde flygvapnet inte erbjuda
någon med de äldre försvarsgrenarna jämför-
bar stabsutbildning. Följden blev att just de för
sådan tjänst lämpliga officerarna sökte sig till-
baka till sina respektive försvarsgrenar för att få
den stabsutbildning som var en förutsättning
för att göra högre militär karriär. Just Ljungdahl
exemplifierar detta förhållande. Slutligen hade
materielanslagen baserats på av militära experter
lämnat undermåligt underlag.

Flygvapnets första chefer och stabschefer
gjorde lite för att ändra på detta. Men framför
allt utvecklade de inte någon doktrin för flygvap-
net, vilket bland annat hade till följd att ingen
planmässig materielanskaffning kunde ske. Detta
i sin tur ledde också till att den av statsmakterna
och militären högt önskade svenska flygmate-
rieltillverkningen inte kom i gang. Flera svenska
företag var intresserade av sådan produktion,
men innan de började den ville de veta vilken
plan flygvapnet hade för sin materielanskaffning.
När flygvapnet inte kunde presentera en sådan
plan, tappade de intresset.25

Vid flygvapnet fanns det enstaka stabsutbil-
dade officerare, men de var antingen oförmögna
att rätta till missförhållandena eller försökte göra
det på ett felaktigt sätt. Den främste represen-
tanten för den sistnämnda gruppen var majoren
Axel Gyllenkrok, som snart nog råkade i öppen
opposition mot den förste flygvapenchefen,
generalmajor Karl Amundson (1925-31) och
hans stabschef kommendör Thor Lübeck (1925-
31). Gyllenkrok, som bland annat hade tjänst-
gjort som generalstabskapten, var en av de mest
aktiva medlemmarna i kretsen kring Ny Militär
Tidskrift och utan tvivel en av sin tids största
militära begåvningar i Sverige. Men han hyste
en mycket hög tanke om sig själv och visade

272 1 Flygvapnet

mycket liten fördragsamhet mot de människor
som enligt hans uppfattning var inkompetenta,
vilket han ansåg om de flesta. Dessutom var han
intrigant.

När den kände kaptenen Einar Lundborg
under en provflygning med ett jaktplan av typ
Jaktfalk (J 6) förolyckades och senare avled, såg
Gyllenkrok chansen att med hjälp av en särskild
kommission få de ledande personerna inom
flygvapnet avlägsnade. En sådan kommission
tillkallades också av Kungl. Maj:t, i  februari
1931. Ordförande blev hovrättspresidenten Karl
Johan Schlyter och övriga ledamöter var kom-
merserådet Axel F. Enström och Axel Ljungdahl.
Senare tillkallades överingenjören George Spaak
och överdirektören och styrelseordföranden
i AB Bofors dr. Sven Wingquist. Till sekrete-
rare utsågs tillförordnade hovrättsfiskalen Mats
Heuman med extra ordinarie hovrättsnotarien
Ivar Öhman som biträde. Kommissionen bör-
jade sitt arbete den 2 februari 1931 och lämnade
sitt slutbetänkande den 7 november samma år.

Kommissionen skulle inte bara undersöka
anskaffningen av jaktfalkarna, utan över huvud
taget granska flygvapnets materielanskaffning
samt dess organisation och arbetssätt. För att
underlätta kommissionens arbete gav regeringen
Amundson tjänstledigt från och med den 16
februari 1931, och samma dag återtransportera-
des Lübeck till marinen.

I sitt slutbetänkande framhöll kommissionen
de svårigheter flygvapnet hade att kämpa med
till följd av att statsmakterna inte gått med på
en bättre organisation och heller inte räknat upp
materielanslagen. Dessa svårigheter hade dess-
utom ökat genom personmotsättningar. Men
kommissionen ansåg ändå att Amundson och
Lübeck hade visat sådana brister att de borde
avlägsnas från sina tjänster. De pensionerades
också.

Kommissionens förslag till förbättrad organi-
sation av flygvapnets ledning föranledde däremot,
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i avvaktan på 1930 års försvarskommis sions 
betänkande, inga åtgärder från stats  makternas 
sida.26

Sedan den 16 februari 1931 upprätthöll gene-
ralmajor Eric Virgin och kommendör Arthur 
Örnberg tjänsterna som chef för !ygvapnet res-
pektive som stabschef. Den 13 november 1931 
utnämndes de till ordinarie befattningshavare.

Virgin hade en meriterande karriär vid gene-
ralstaben bakom sig. Han hade varit tränginspek-
tör innan han blev chef för !ygvapnet. Örnberg 
hade under vissa perioder tjänstgjort vid !yg-
vapnet. När han "ck tjänsten som stabschef tog 
han !ygförarcerti"kat och ägnade sig särskilt åt 
utbildnings- och materielfrågor. Men Virgins 
och Örnbergs ställning var svag från början. På 
grund av sina bristande !ygkunskaper måste de 
i mycket hög grad lita på vissa av sina under-
lydande, vilket inte stärkte deras ställning, men 
väl splittrade personalen ytterligare.

Virgin var medveten om att han från början 
måste förska#a sig respekt hos sina underly-
dande, framför allt hos Gyllenkrok. Försök att 
sätta denne på plats lyckades dock inte. Gyllen-
krok och hans falang ansåg att Virgin och Örn-
berg inte var stort bättre än deras företrädare och 
att även de måste bort. Återigen utlöste några 
olyckstillbud med ett plan, denna gång Sk 10, 
en presskampanj mot !ygvapenledningen. Och 
återigen tillkallade Kungl. Maj:t en kommission 
för att utreda omständigheterna kring olyckorna 
och andra förhållanden inom !ygvapnet.

En ny luftdoktrin växer fram och krav 
på en svensk flygindustri
Den andra !ygkommissionen tillkallades den 28 
juli 1933. Ordförande blev chefen för general-
staben, generallöjtnant Bo Boustedt, och leda-
möter militieombudsmannen Torsten Petersson, 
direktören vid Pentaverken Carl S:son Schmidt, 
ingenjören hos AB Aerotransport Karl Lignell 
och kaptenen vid generalstaben Ljungdahl. Till-

förordnade hovrätts"skalen I. Öhman förord-
nades till sekreterare. Då Boustedt den 31 maj 
1934 avgick på grund av sjukdom efterträddes 
han av generalmajoren Oscar Österman.

Kommissionen "ck dessutom ytterligare en 
uppgift, nämligen att undersöka förutsättning-
arna och att skissera planeringen för en inhemsk 
!ygplansproduktion. I sina memoarer förkla-
rar Ljungdahl, sannolikt korrekt, att kommis-
sionen "ck denna uppgift för att avlasta 1930 
års försvarskommission. Men kopplingen mellan 
de två kommissionerna var starkare än så. De 
lant- och !ygmilitära företrädarna i 1930 års 
försvarskommission stod ända från början i en 
viss motsatsställning till marinens representan-
ter vad gällde försvarsgrenarnas uppgifter och 
därmed deras ekonomiska ramar. Just 1932 
visade det sig att armén och !ygvapnet hade en 
helt annan uppfattning än marinen om använd-
ningen av !ygstridskrafterna. I december 1931 
hade luftförsvarsutredningen lämnat sitt betän-
kande. I enlighet med !ygvapnets, alltsedan 
dess tillkomst, o$ciella uppfattning förordades 
att hemortsförsvaret sköttes av jakt och luftvärn. 
Denna doktrin hade inte minst Ljungdahl plä-
derat för. Men redan 1930 hade han hyst tvivel 
om att jakten skulle kunna möta anfallande 
bombförband i tid och därför argumenterat för 
preventiva bombanfall mot "entliga baser. I sina 
i oktober 1932 avlämnade remissvar på luftför-
svarsutredningens betänkande hävdade såväl 
generalstabschefen Boustedt som !ygvapenled-
ningen att bombanfall mot "endens framskjutna 
baser gav ett säkrare luftförsvar. Det var förresten 
Ljungdahl som upprättade konceptet till gene-
ralstabschefens remissvar. Hans uppfattning 
hade nu blivit !ygvapnets och arméns o$ciella 
doktrin.

Vid den här tidpunkten räknade de svenska 
militärerna med möjligheten att Sovjetunio-
nen ska#ade sig framskjutna !ygbaser på Åland 
och Gotland. Efter Hitlers makttillträde våren 

i avvaktan på 1930 års försvarskommissions
betänkande, inga åtgärder från statsmakternas
sida.26

Sedan den 16 februari 1931 upprätthöll gene-
ralmajor Eric Virgin och kommendör Arthur
Örnberg tjänsterna som chef för flygvapnet res-
pektive som stabschef. Den 13 november 1931
utnämndes de till ordinarie befattningshavare.

Virgin hade en meriterande karriär vid gene-
ralstaben bakom sig. Han hade varit tränginspek-
tör innan han blev chef för flygvapnet. Örnberg
hade under vissa perioder tjänstgjort vid flyg-
vapnet. När han fick tjänsten som stabschef tog
han flygförarcertifikat och ägnade sig särskilt åt
utbildnings- och materielfrågor. Men Virgins
och Örnbergs ställning var svag från början. På
grund av sina bristande flygkunskaper måste de
i mycket hög grad lita på vissa av sina under-
lydande, vilket inte stärkte deras ställning, men
väl splittrade personalen ytterligare.

Virgin var medveten om att han från början
måste förskaffa sig respekt hos sina underly-
dande, framför allt hos Gyllenkrok. Försök att
sätta denne på plats lyckades dock inte. Gyllen-
krok och hans falang ansåg att Virgin och Öm-
berg inte var stort bättre än deras företrädare och
att även de måste bort. Återigen utlöste några
olyckstillbud med ett plan, denna gång Sk 10,
en presskampanj mot flygvapenledningen. Och
återigen tillkallade Kungl. Maj:t en kommission
för att utreda omständigheterna kring olyckorna
och andra förhållanden inom flygvapnet.

En ny luftdoktrin växer fram och krav
på en svensk flygindustri
Den andra flygkommissionen tillkallades den 28
juli 1933. Ordförande blev chefen för general-
staben, generallöjtnant Bo Boustedt, och leda-
möter militieombudsmannen Torsten Petersson,
direktören vid Pentaverken Carl S:son Schmidt,
ingenjören hos AB Aerotransport Karl Lignell
och kaptenen vid generalstaben Ljungdahl. Till-

förordnade hovrättsfiskalen I. Öhman förord-
nades till sekreterare. Då Boustedt den 31 maj
1934 avgick på grund av sjukdom efterträddes
han av generalmajoren Oscar Österman.

Kommissionen fick dessutom ytterligare en
uppgift, nämligen att undersöka förutsättning-
arna och att skissera planeringen för en inhemsk
flygplansproduktion. I  sina memoarer förkla-
rar Ljungdahl, sannolikt korrekt, att kommis-
sionen fick denna uppgift för att avlasta 1930
års försvarskommission. Men kopplingen mellan
de två kommissionerna var starkare än så. De
lant- och flygmilitära företrädarna i 1930 års
försvarskommission stod ända från början i en
viss motsatsställning till marinens representan-
ter vad gällde försvarsgrenarnas uppgifter och
därmed deras ekonomiska ramar. Just 1932
visade det sig att armen och flygvapnet hade en
helt annan uppfattning än marinen om använd-
ningen av flygstridskrafterna. I december 1931
hade luftförsvarsutredningen lämnat sitt betän-
kande. I  enlighet med flygvapnets, alltsedan
dess tillkomst, officiella uppfattning förordades
att hemortsförsvaret sköttes av jakt och luftvärn.
Denna doktrin hade inte minst Ljungdahl plä-
derat för. Men redan 1930 hade han hyst tvivel
om att jakten skulle kunna möta anfallande
bombförband i tid och därför argumenterat för
preventiva bombanfall mot fientliga baser. I sina
i oktober 1932 avlämnade remissvar på luftför-
svarsutredningens betänkande hävdade såväl
generalstabschefen Boustedt som flygvapenled-
ningen att bombanfall mot fiendens framskjutna
baser gav ett säkrare luftförsvar. Det var förresten
Ljungdahl som upprättade konceptet till gene-
ralstabschefens remissvar. Hans uppfattning
hade nu blivit flygvapnets och armens officiella
doktrin.

Vid den här tidpunkten räknade de svenska
militärerna med möjligheten att Sovjetunio-
nen skaffade sig framskjutna flygbaser på Åland
och Gotland. Efter Hitlers makttillträde våren
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1933 beaktades även risken för tyska baser på 
de danska öarna. Men sedan gammalt var det 
en för marinen självklar uppgift att hindra en 
!ende att få fotfäste på dessa öar respektive att 
bekämpa hans där upprättade baser. Med detta 
försvarsuppdrag motiverades bland annat mari-
nens behov av tyngre artillerifartyg.

Den nya luftförsvarsdoktrinen och en sats-
ning på bomb"yget kunde för politikerna fram-
stå som ett billigare alternativ än byggandet av 
artillerifartyg. Marinen hade emellertid än så 
länge de faktiska förhållandena på sin sida. För 
det första saknade Sverige vid denna tidpunkt 
bomb- och torped"ygplan, och över huvud taget 
gav vapnets tillstånd föga hopp om en starkare 
krigsinsats från dess sida. För det andra hade Sve-
rige stor kapacitet att bygga örlogsfartyg, medan 
motsvarande möjligheter att producera "yg plan 
saknades. Om politikerna skulle vinnas för "yg-

vapnets nya doktrin måste således "ygvap nets 
tillstånd förbättras, såväl organisatoriskt som 
personellt och materiellt, och dessutom måste 
en övertygande plan för uppbyggnaden av en 
inhemsk "ygindustri framläggas.

I detta sammanhang gällde det att lösa ytter-
ligare ett problem. För industrin räckte det inte 
med att "ygvapnet hade bestämt sig för vilket 
"ygslag som skulle prioriteras. Den måste även 
veta hur många plan den skulle tillverka och 
framför allt vad den skulle syssla med när "yg-
vapnets första materielbehov hade tillgodosetts. 
Omvänt var det viktigt för "ygvapnet att det 
inte under en relativt kort tid tillfördes materiel 
som sedan i tilltagande grad föråldrades. Ljung-
dahl kom här på en lösning och det tycks han 
ha varit ensam om i den samtida "ygvärlden: 
han utgick från att det då tog ungefär sju år att 
konst ruera ett "ygplan och utveckla det så långt 
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fiende att få fotfäste på dessa öar respektive att
bekämpa hans där upprättade baser. Med detta
försvarsuppdrag motiverades bland annat mari-
nens behov av tyngre artillerifartyg.

Den nya luftförsvarsdoktrinen och en sats-
ning på bombflyget kunde för politikerna fram-
stå som ett billigare alternativ än byggandet av
artillerifartyg. Marinen hade emellertid än så
länge de faktiska förhållandena på sin sida. För
det första saknade Sverige vid denna tidpunkt
bomb- och torpedflygplan, och över huvud taget
gav vapnets tillstånd föga hopp om en starkare
krigsinsats från dess sida. För det andra hade Sve-
rige stor kapacitet att bygga örlogsfartyg, medan
motsvarande möjligheter att producera flygplan
saknades. Om politikerna skulle vinnas för flyg-

274 1 Flygvapnet

vapnets nya doktrin måste således flygvapnets
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att det kunde serieproduceras. Därför föreslog 
han att det svenska !ygplansbeståndet skulle 
förnyas successivt under en sjuårsperiod. På det 
viset hölls !ygindustrin sysselsatt och samtidigt 
garanterades att !ygvapnets stridsvärde steg i takt 
med den tekniska utvecklingen.

Vad gällde !ygvapnets organisatoriska brister 
anslöt sig den andra !ygkommissionen till den 
förstas uppfattning, att förändringar var nödvän-
diga men borde genomföras först i anslutning 
till 1930 års försvarskommissions förslag. Sär-
skilt rekommenderades att stabschefen endast 
skulle leda den stab som oundgängligen måste 
organiseras och att !ygstyrelsen, som svarade för 
materielanska"ningen, skulle ställas under befä-
let av en souschef.

Däremot ville kommissionen skapa lugn 
inom !ygvapnet genom att avlägsna Gyllenkrok, 
som också återtransporterades till armén och för 
säkerhets skull från och med den 15 september 
1934 och ett år framåt kommenderades till den 
italienska armén. Ljungdahl bedömde det dock 
som nödvändigt att avlägsna ytterligare perso-
ner från !ygvapnet för att där skapa arbetsro och 
samarbete, men här gick de andra ledamöterna 
i kommissionen emot honom. Antagligen befa-
rade de att detta skulle skärpa motsättningarna 
inom !ygvapnet ytterligare. Och framför allt 
ville de inte binda den nye !ygvapenchefen Tor-
sten Friis i personalärenden, i vilka han uttryck-
ligen önskade fria händer.

Våren 1934 fann Virgin sin ställning ohåll bar 
och begärde att få gå i pension. Enligt general-
stabens önskemål erbjöd regeringen Friis befatt-

ningen som chef för !ygvapnet till vilken han 
utnämndes den 4 maj 1934. Därmed hade kret-
sen kring Ny Militär Tidskrift vunnit ytterligare 
en framgång. Friis var nämligen vid denna tid-
punkt kretsens ordförande.

Friis var fast besluten att göra !ygvapnet till 
en med armén och marinen jämställd försvars-
gren. Framför allt skulle det ha en egen stab. 
Redan i december 1935 utverkade han också ett 
löfte av försvarsministern Ivar Vennerström att 
det år 1936 skulle organiseras en !ygstab, oav-
sett vad riksdagen i övrigt beslöt i försvarsfrågan. 
Friis erbjöd Bengt Nordenskiöld att bli chef för 
!ygstaben, men han insåg att denne måste ha 
ytterligare generalstabsutbildade o#cerare som 
sina närmaste medarbetare. Därför ställde han 
Ljungdahl och John Stenbeck, som varit general-
stabsaspirant och redan på Krigsskolan kurskam-
rat med Ljungdahl, inför valet mellan armén och 
!ygvapnet. Båda valde !ygvapnet, där de den 1 
juli 1936 trädde till som chef för !ygstabens 
utbildningssektion respektive för dess organisa-
tionsavdelning. Ljungdahl och Stenbeck beford-
rades för övrigt den 30 december 1936 i förtid 
till majorer.27

Den nya flygstaben
Genom 1936 års försvarsbeslut $ck !ygvapnet 
en stab, egen kadettutbildning och egen kom-
mandoexpedition och också en Flygkrigshög-
skola. Vidare förstärktes dess ledningsorganisa-
tion genom att en eskaderchef med stab tillsattes. 
Eskader chefen skulle i fred svara för !ygförban-
dens taktiska och operativa övningar. I krig skulle 

Ämbetsbyggnaden Tre Vapen på Gärdet i Stockholm 
uppfördes för den under beredskapstiden utbyggda 
militära stabs- och förvaltningsorganisationen. 
Inflyttningen började 1943 och här inrymdes för 
flygvapnets del chefen för flygvapnet, flygstaben, 
Flygförvaltningen och Flygkrigshögskolan. Flygkrigs-

högskolan hade påbörjat sin verksamhet 1939, som 
ett led i flygvapnets egenrekrytering och vidare-
utbildning av officerare. Över huvudingången syns 
de tre försvarsgrenarnas emblem utförda i mosaik.
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juli 1936 trädde till som chef för flygstabens
utbildningssektion respektive för dess organisa-
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han föra det omedelbara befälet över den opera-
tiva huvuddelen av krigsförbanden. Flygstyre lsen 
ombenämndes till !ygförvaltningen och under-
ställdes en souschef.

Flygvapnet skulle utrustas med 257 krigs!yg-
plan, organiserade på fyra bomb-, två spanings- 
och en jakt!ottilj. Den kraftiga övervikten för 
bombplanen berodde emellertid inte på militära 
utan på stats"nansiella överväganden. Flygvap-
net hade begärt två jakt!ottiljer, men riksdagen 
beviljade endast en.28

Ljungdahl stannade som sektionschef vid 
!ygstaben ända till våren 1939. Eftersom !yg-
vapnets stabstjänst måste byggas upp från grun-
den var det en mycket arbetsam tid för honom. 
Utbildningsavdelningen svarade för personal-, 
!ygsäkerhets-, signal- och väderlekstjänsten. 
Och för alla områden förutom för den grund-
läggande !ygutbildningen måste det utarbetas 
föreskrifter och planer. Men samtidigt upplevde 
han att han tillsammans med Nordenskiöld och 
Stenbeck – de tre såg sig som treklöver – byggde 
upp något nytt och betydelsefullt.29

Här kan infogas den re!ektionen att Ljung-
dahl troligen klarade den hårda arbetsbelast-
ningen, som han underkastat sig alltsedan han 
börjat vid Krigshögskolan och som han ökat 
sedan han kommit till generalstaben inte endast 
genom sin målmedvetna pliktkänsla utan också 
tack vare en god grundkondition, som han dess-
utom försökte upprätthålla genom ett mycket 
aktivt motionerande. Ljungdahl uppnådde en 
hög ålder, som bortsett från att han drabbades 
av bältros var ganska besvärsfri. Han dog den 12 
april 1994, nästan 98 år gammal.

Den stora arbetsinsatsen underlättades dess-
utom av att Ljungdahl länge förblev ungkarl 
och inte tycks ha haft ett särskilt livligt socialt 
umgänge med därav föranledda middagar och 
dylikt. Ljungdahl gifte sig först 1938 med den 
tio år yngre Ruth Hallert. Enligt egen utsago var 
han länge rätt likgiltig för det andra könet, men 

när han väl bildat familj – paret "ck en dotter – 
satte han oerhört värde på ett stabilt familjeliv.30

Chef för ”Tunga bomben” vid Västmanlands 
flygflottilj (F 1)
Den 24 mars 1939 befordrades Ljungdahl till 
överstelöjtnant och tillträdde tjänsten som chef 
för Kungl. Västmanlands !yg!ottilj (F 1). Ljung-
dahl hade redan hösten 1938 utnämnts till denna 
tjänst, efter att hans företrädare Gustaf Ström 
avlidit, men måste slutföra vissa arbetsupp gifter 
på !ygstaben innan han kunde !ytta till Västerås.

Av !era skäl var det naturligt att Ljungdahl 
blev chef för F 1. För det första måste han ha 
varit !ottiljchef om han skulle kunna gå vidare i 
den militära karriären, vilket Friis tänkt sig. För 
det andra behövdes det även på F 1 skapas fasta 
rutiner för tjänsten. Men kanske viktigast var att 
förbandet i enlighet med 1936 års försvarsbeslut 
omrustades till tung bomb!ottilj, så att Sverige 
kunde tillämpa den av Ljungdahl utvecklade 
doktrinen om luftkrigföring. Det var därför högst 
konsekvent att just han "ck befälet över F 1.

Som tungt bombplan tillfördes F 1 mellan 
1936 och 1938 det tyska planet Ju 86 K som i 
Sverige "ck beteckningen B 3. Den socialdemo-
kratiska regeringen hade av politiska skäl helst 
velat undvika att köpa detta !ygplan. Flygvapnet 
hade helst köpt det amerikanska planet Douglas 
DB 1, vilket dock amerikanerna inte frigav för 
export. På marknaden fanns då endast det tyska 
planet. Och tyskarna var angelägna att exportera 
det, eftersom de betraktade det som en inte helt 
lyckad konstruktion och inte ville ha det själva. 
Tanken var att F 1 skulle utrustas med importe-
rade Ju 86 K, medan den andra tunga bomb!ot-
tiljens plan skulle licenstillverkas i Sverige. Efter 
hand kom dock även svenskarna underfund med 
planets brister, varför endast 16 stycken licens-
tillverkades.31

B 3 hade fyra mans besättning: förare, spa-
nare/bombfällare, signalist och skytt. När Ljung-

han föra det omedelbara befälet över den opera-
tiva huvuddelen av krigsförbanden. Flygstyrelsen
ombenämndes till flygförvaltningen och under-
ställdes en souschef.

Flygvapnet skulle utrustas med 257 krigsflyg-
plan, organiserade på fyra bomb-, två spanings-
och en jaktflottilj. Den kraftiga övervikten for
bombplanen berodde emellertid inte på militära
utan på statsfinansiella överväganden. Flygvap-
net hade begärt två jaktflottiljer, men riksdagen
beviljade endast en.28

Ljungdahl stannade som sektionschef vid
flygstaben ända till våren 1939. Eftersom flyg-
vapnets stabstjänst måste byggas upp från grun-
den var det en mycket arbetsam tid för honom.
Utbildningsavdelningen svarade for personal-,
flygsäkerhets-, signal- och väderlekstjänsten.
Och for alla områden förutom för den grund-
läggande flygutbildningen måste det utarbetas
föreskrifter och planer. Men samtidigt upplevde
han att han tillsammans med Nordenskiöld och
Stenbeck — de tre såg sig som treklöver — byggde
upp något nytt och betydelsefullt.29

Här kan infogas den reflektionen att Ljung-
dahl troligen klarade den hårda arbetsbelast-
ningen, som han underkastat sig alltsedan han
börjat vid Krigshögskolan och som han ökat
sedan han kommit till generalstaben inte endast
genom sin målmedvetna pliktkänsla utan också
tack vare en god grundkondition, som han dess-
utom försökte upprätthålla genom ett mycket
aktivt motionerande. Ljungdahl uppnådde en
hög ålder, som bortsett från att han drabbades
av bältros var ganska besvärsfri. Han dog den 12
april 1994, nästan 98 år gammal.

Den stora arbetsinsatsen underlättades dess-
utom av att Ljungdahl länge förblev ungkarl
och inte tycks ha haft ett särskilt livligt socialt
umgänge med därav föranledda middagar och
dylikt. Ljungdahl gifte sig först 1938 med den
tio år yngre Ruth Hallert. Enligt egen utsago var
han länge rätt likgiltig för det andra könet, men
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när han väl bildat familj — paret fick en dotter —
satte han oerhört värde på ett stabilt familjeliv."

Chef för "Tunga bomben" vid Västmanlands
flygflottilj (F1)
Den 24 mars 1939 befordrades Ljungdahl till
överstelöjtnant och tillträdde tjänsten som chef
för Kungl. Västmanlands flygflottilj (F 1). Ljung-
dahl hade redan hösten 1938 utnämnts till denna
tjänst, efter att hans företrädare Gustaf Ström
avlidit, men måste slutföra vissa arbetsuppgifter
på flygstaben innan han kunde flytta till Västerås.

Av flera skäl var det naturligt att Ljungdahl
blev chef för F 1. För det första måste han ha
varit flottiljchef om han skulle kunna gå vidare i
den militära karriären, vilket Friis tänkt sig. För
det andra behövdes det även på F 1 skapas fasta
rutiner för tjänsten. Men kanske viktigast var att
förbandet i enlighet med 1936 års försvarsbeslut
omrustades till tung bombflottilj, så att Sverige
kunde tillämpa den av Ljungdahl utvecklade
doktrinen om luftkrigföring. Det var därför högst
konsekvent att just han fick befälet över F 1.

Som tungt bombplan tillfördes F 1 mellan
1936 och 1938 det tyska planet Ju 86 K som i
Sverige fick beteckningen B 3. Den socialdemo-
kratiska regeringen hade av politiska skäl helst
velat undvika att köpa detta flygplan. Flygvapnet
hade helst köpt det amerikanska planet Douglas
DB 1, vilket dock amerikanerna inte frigav för
export. På marknaden fanns då endast det tyska
planet. Och tyskarna var angelägna att exportera
det, eftersom de betraktade det som en inte helt
lyckad konstruktion och inte ville ha det själva.
Tanken var att F 1 skulle utrustas med importe-
rade Ju 86K, medan den andra tunga bombflot-
tiljens plan skulle licenstillverkas i Sverige. Efter
hand kom dock även svenskarna underfund med
planets brister, varför endast 16 stycken licens-
tillverkades.31

B 3 hade fyra mans besättning: förare, spa-
nare/bombfällare, signalist och skytt. När Ljung-
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dahl kom till !ottiljen konstaterade han att man 
där lärt sig !yga planet, men däremot inte tränat 
besättningen att stridsmässigt samverka och att 
uppträda i förband. Det blev hans första uppgift 
att utbilda !ottiljens personal för det.

Här ställdes Ljungdahl för första gången in- 
för ett problem som han hade att brottas med 
under sin hela aktiva tid vid !ygvapnet. I !ygets 
barndom hade den enskilde !ygarens skicklig-
het betytt allt. Många av de första !ygarna var 
dessutom mest intresserade av !ygandet eller 
med !ygvapnets jargong, ”gnagandet” och de 
hade tänkt föga på !ygandets militära sida. 
Att vara en skicklig pilot värderades dessutom 
mycket högt inom !ygvapnet och högst räkna-
des tjänsten som !yglärare, eftersom till dessa 
uttogs givetvis de bästa piloterna. Tjänsten som 
!yglärare garanterade länge en god karriär inom 
!ygvapnet. Alltsedan sin tid som !ottiljchef såg 
Ljungdahl det som sin uppgift att lära !ygarna 
att uppträda stridsmässigt och att förstå samspe-
let mellan !ygandet och övriga funktioner, av 
vilka till följd av den tekniska utvecklingen inte 
minst bastjänsten och stridsledningen blev allt 
mera betydelsefulla.32

I beredskap och på jakt efter ett radarlett 
luftförsvar
Den av Ljungdahl bedrivna utbildningen vid 
F 1 var högst behövlig med tanke på det alltmer 
skärpta utrikespolitiska läget. Efter den tysk-sov-
jetiska nonaggressionspakten den 23 augusti 
1939 "ck F 1 order att basera en grupp för 
spaningsuppdrag till Ljungbyhed, varifrån den 
sedan bedrev spaning utmed den tyska Östersjö-
kusten.

När tyskarna den 1 september 1939 anföll 
Polen beordrades även för F 1 förstärkt försvars-
beredskap. Samtidigt organiserades !ygeska-
dern, som krigsförbanden vid F 1 underställdes, 
medan !ottiljens utbildningsenheter kvarstod 
under chefen för !ygvapnets direkta befäl.

Under de följande månaderna beordrades 
!ygplan ur F 1 till olika beredskapsuppdrag. 
Flot tiljen mobiliserades när man den 7 april 
1940 befarade en tysk landstigning i trakten av 
Helsingborg. Den ombaserade spaningsgrup-
pen till Ljungbyhed och andra divisionen till 
Trollhättan. När tyskarna den 9 april 1940 
gick in i Danmark och Norge var F 1 det enda 
krigs beredda förbandet på västkusten som hade 
kunnat sättas in mot en tysk landstigning. Fram 
till den 12 april utförde F 1 spaningsuppdrag och 
hölls beredd att ingripa mot tyska anfall. När den 
omedel bara faran för en tysk landstigning ansågs 
vara över återgick !ottiljen till sin hemmabas. 
Till följd av striderna i Norge befarade man dock 
snart även tyska anfall mot denna, och under de 
föl jande veckorna lades styrkor ur F 1 upprepade 
gånger i alarmberedskap. Därefter inträdde en 
period av avspänning. Den 1 juli 1940 utnämn-
des för övrigt Ljungdahl till överste.

Läget skärptes igen i samband med det tyska 
anfallet på Sovjetunionen vid midsommar 1941, 
då en division ur F 1 försattes i alarmberedskap. 
Vid månadsskiftet juni/juli blev emellertid läget 
lugnare. Nästa beredskapshöjning skedde för 
F 1:s del i februari 1942, då man befarade ett 
tyskt anfall.33

Under sin tid som chef för F 1 "ck Ljungdahl 
anledning att ompröva sin doktrin att basanfall 
var den säkraste luftförsvarsmetoden. Under 
november 1941 "ck nämligen han och överste-
löjtnant Lars Hägglöf möjlighet att besöka det 
brittiska !ygvapnet. De "ck då se hur jaktförsva-
ret radarleddes. Även om britterna inte avslöjade 
exakt hur systemet fungerade, förstod Ljungdahl 
att det nu fanns en möjlighet att leda jakten som 
därmed på ett bättre sätt kunde lösa luftförsvaret 
än vad som kunde åstadkommas genom bomb-
anfall mot "endens !ygbaser. Under sin före-
dragning för Friis och Nordenskiöld påpekade 
Ljungdahl detta och yrkade på att Sverige snarast 
möjligt ska#ade sig det brittiska systemet.34
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Vid månadsskiftet juni/juli blev emellertid läget
lugnare. Nästa beredskapshöjning skedde för
F 1:s del i februari 1942, då man befarade ett
tyskt anfall."

Under sin tid som chef för F 1 fick Ljungdahl
anledning att ompröva sin doktrin att basanfall
var den säkraste luftförsvarsmetoden. Under
november 1941 fick nämligen han och överste-
löjtnant Lars Hägglöf möjlighet att besöka det
brittiska flygvapnet. De fick då se hur jaktförsva-
ret radarleddes. Även om britterna inte avslöjade
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att det nu fanns en möjlighet att leda jakten som
därmed på ett bättre sätt kunde lösa luftförsvaret
än vad som kunde åstadkommas genom bomb-
anfall mot fiendens flygbaser. Under sin före-
dragning för Friis och Nordenskiöld påpekade
Ljungdahl detta och yrkade på att Sverige snarast
möjligt skaffade sig det brittiska systemet»
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Ljungdahl kom även snart i en position där 
han kunde driva kravet på radar. Friis hade 
nämligen bestämt sig för att den 30 juni 1942 
gå i pension. Som sin efterträdare önskade och 
!ck han Nordenskiöld och som stabschef efter 
denne Ljungdahl.35 Här kan för övrigt tillfogas 
den re"ektionen att Ljungdahl i sitt sätt att upp-
träda och att lågmält, målmedvetet driva sina 
idéer och krav tycks ha varit rätt lik Friis.36

I detta sammanhang bör en myt avlivas om 
hur Sverige lyckades ska#a sina första radarsta-
tioner. Ljungdahls och svenska "ygvapnets o$-

ciella version är att man bytte till sig dem mot 
en tysk V2-raket som den 13 juni 1944 slagit 
ned i trakten av Bäckebo.37 Vid den tidpunkten 
fanns de brittiska radarstationerna redan i Sve-
rige. Tullavgift för dem hade erlagts den 7 juni 
1944.38

Som "ygstabschef måste Ljungdahl, som den 
1 juli 1943 befordrades till generalmajor, driva 
frågan om ett radarlett svenskt luftförsvar mot 
sin chef Nordenskiöld. Denne hade redan vid 
Ljungdahls föredragning efter hemkomsten från 
Storbritannien protesterat mot att detta system 

Ljungdahl kom även snart i en position där
han kunde driva kravet på radar. Friis hade
nämligen bestämt sig för att den 30 juni 1942
gå i pension. Som sin efterträdare önskade och
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träda och att lågmält, målmedvetet driva sina
ideer och krav tycks ha varit rätt lik Friis."

I detta sammanhang bör en myt avlivas om
hur Sverige lyckades skaffa sina första radarsta-
tioner. Ljungdahls och svenska flygvapnets offi-
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1944.38
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Ljungdahls föredragning efter hemkomsten från
Storbritannien protesterat mot att detta system
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alltför okritiskt skulle övertas av Sverige och han 
övergav aldrig sin skepsis mot radarn.39 Han 
insåg dock att den behövdes för luftbevakningen 
och för nattjakten. Möjligheten att utnyttja 
radarn för den luftoperativa incidentberedska-
pen vägrade han däremot länge att inse. Först 
när en av !ygvapnets DC-3:or försvann den 13 
juni 1952, och när ett !ygplan av typ Catalina 
blev nedskjutet tre dagar senare över östra Öster-
sjön, gav han vika på denna punkt.40

Chef för jakteskadern (E 3) under stark 
expansion
Vid denna tid arbetade Ljungdahl hårt med att 
lära personalen på jakt!ottiljerna att anpassa sitt 
uppträdande till radarns möjligheter. Den 1 juli 
1947 hade han nämligen lämnat tjänsten som 
!ygvapnets stabschef och blivit chef för Tredje 
!ygeskadern (E 3), i vilken jakt!ottiljerna F 1 i 
Västerås, F 3 på Malmslätt, F 8 i Barkaby, F 13 i 
Norrköping, F 16 i Uppsala och F 18 på Tullinge 
ingick. Av dessa ombeväpnades F 1 och F 3 till 
jakt!ottiljer i enlighet med 1948 års försvars-
beslut, vilket innebar en kraftig förstärkning av 
jakten på bekostnad av attacken och spaningen.41

I sina memoarer uppger Ljungdahl att han 
övergick till tjänsten som chef för E 3, eftersom 
tjänsten som stabschef var påfrestande. Som den 
enda belastningen nämner han umgängeslivet, 
bland annat ”idiotiska cocktailparties”.42 Det 
är säkert riktigt att han hade föga till övers för 
denna den sociala sidan av stabschefsarbetet. 
Frågan är dock om detta var hans verkliga skäl 
för att byta befattning. Påfrestningen för honom 

som stabschef torde ha vållats av Nordenskiölds 
dominanta ledarskapsstil och framför allt av 
dennes motstånd mot att bygga upp ett radar-
lett jaktförsvar.43 För Ljungdahl, som alltsedan 
1920-talet tänkt igenom frågan hur Sverige bäst 
kunde luftförsvaras, måste detta ha varit mycket 
frustrerande. Genom att påta sig chefskapet för 
jakteskadern kunde Ljungdahl hoppas att mest 
e"ektivt kunna se till att Sverige #ck ett jakt-
försvar i linje med hans föreställningar. I detta 
syfte satte han igång en intensiv och krävande 
utbildnings- och övningsverksamhet vid E 3. 
Sett ur det perspektivet är det säkert korrekt när 
Norrbohm och Skogsberg i sin bok framställer 
Ljungdahl som den ideale eskaderchefen.44

Till bilden hör att det inom !ygvapnet all-
mänt ansågs att Ljungdahl genom att lämna 
tjäns ten som stabschef äventyrat sina chanser att 
efter träda Nordenskiöld som chef för !ygvapnet. 
Givet vis var Ljungdahl medveten om detta, men 
det är betecknande för honom att han valde att 
göra det som han bedömde var bäst för !ygvap-
net och för Sveriges försvar och inte valde att 
upp träda ”taktiskt” med hänsyn till karriären. 
När Nordenskiöld 1954 bestämde sig för att 
avgå önskade han dock Ljungdahl som sin efter-
trädare och den 1 juli samma år blev Ljungdahl, 
nu utnämnd till generallöjtnant, chef för !yg-
vapnet. I denna befattning tjänstgjorde han till 
den 30 juni 1960.45

Ljungdahl som flygvapenchef
Som chef för !ygvapnet tillämpade Ljungdahl 
medvetet en annan ledarstil än Nordenskiöld. 

Axel Ljungdahl (i mitten) samtalar med kronprinsen 
(senare Gustaf VI Adolf) och statsrådet Eije Mossberg 
under krigsspelen i Ljungbyhed den 3–9 september 
1946. Det var tradition att kungahuset medverkade 
i stora övningar och krigsspel (”kungamanövrar”). 

Enligt regeringsformen 1809, fram till den nya grund-
lagen 1974, var kungen formellt högste befälhavare 
för krigsmakten.

Axel Ljungdahl (i mitten) samtalar med kronprinsen
(senare Gustaf VI Adolf) och statsrådet Eije Mossberg
under krigsspelen i Ljungbyhed den 3-9 september
1946. Det var tradition att kungahuset medverkade
i stora övningar och krigsspel ("kungamanövrar").
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avgå önskade han dock Ljungdahl som sin efter-
trädare och den 1 juli samma år blev Ljungdahl,
nu utnämnd till generallöjtnant, chef för flyg-
vapnet. I denna befattning tjänstgjorde han till
den 30 juni 1960.45

Ljungdahl som flygvapenchef
Som chef för flygvapnet tillämpade Ljungdahl
medvetet en annan ledarstil än Nordenskiöld.
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1. divisionen F 13 på Bråvalla i Östergötland med J 29 
uppställda på linje, vid ett besök 1953 av A 21 R från 
F 7, Såtenäs. Flygplan 21 R var SAAB:s första försök 
att utveckla ett jetdrivet svenskt jaktflygplan genom 
att förse den propellerdrivna J 21 med en ny motor. 
Som jaktplan blev det inte så lyckat, men det kom 
att utgöra en stabil vapenplattform i attackflyget. 
J 29, som var en nyutveckling från grunden, visade sig 
däremot vara en lyckosam konstruktion och utgjorde 
under 1950-talet stommen i det svenska jaktflyget.

1. divisionen F 13 på Bråvalla i Östergötland med J29
uppställda på linje, vid et t  besök 1953 av A21 R från
F7, Såtenäs. Flygplan 21 R var SAAB:s första försök
att utveckla et t  jetdrivet svenskt jaktflygplan genom
att förse den propellerdrivna 121 med en ny motor.
Som jaktplan blev det inte så lyckat, men det kom
att utgöra en stabil vapenplattform i attackflyget.
J29, som var en nyutveckling från grunden, visade sig
däremot vara en lyckosam konstruktion och utgjorde
under 1950-talet stommen i det svenska jaktflyget.
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Där Nordenskiöld hade velat och kunnat cen-
tralstyra ville Ljungdahl decentralisera, dels för 
att !ygvapnets organisation vuxit så starkt att 
en central ledning var omöjlig att utöva e"ek-
tivt, dels för att en decentralisering enligt hans 
uppfattning bättre tog vara på de underlydandes 
kunnande och arbetsglädje. Där Nordenskiöld 
hade bestämt mer eller mindre enväldigt och 
snabbt, lyssnade Ljungdahl noga på sina under-
lydandes argument innan han tog ställning.46 
Denna ledarstil är även betecknande för Ljung-
dahls syn på människor, speciellt på kamrater 
och underordnade i det militära. Ljungdahl var 
alltid rädd om sina underlydande och mån om 
att de arbetade under goda villkor. Detta betydde 
ingalunda att han daltade med dem. Tvärtom, 
han krävde att var och en presterade till gränsen 
av sin förmåga. Brister i detta avseende förlät 
han inte. Och ännu värre drabbade hans onåd 
blu"ande karriärister. I sin vilja att ta hand om 
folk kunde han vara rätt så patriarkalisk. När 
exempelvis de obligatoriska undersökningarna 
av !ygledningens personal år 1957 hade visat att 
personalens kondition inte var den bästa, beord-
rade Ljungdahl konditionsträning. Men det är 
betecknande för hans ledarstil att han förklarade 
sin order noggrant för personalen.47

Ljungdahls ledarstil förbättrade också sam-
arbetet inom !ygledningen, i synnerhet mellan 
!ygförvaltningen och !ygstaben.48

Dessutom drev Ljungdahl sin gamla linje 
hårt att !yget måste vara militärt e"ektivt och 
därför också samspelet mellan de olika funk-
tionerna, inte minst marktjänst och strids-
ledning, perfekt. Helt i linje med detta låg att 

!ygvapnets incidentberedskap under Ljungdahl 
förbättrades avsevärt och att det 1960 införda 
automatiserade stridsledningssystemet STRIL 
60 utvecklades.49 För övrigt beväpnades under 
denna tid de svenska !ygplanen med robotar och 
det beslöts om anska"ning av luftvärnsroboten 
Bloodhound.50

Vidare tillfördes !ygvapnet under Ljung-
dahls chefskap de första helikoptrarna. Tidigare 
hade !ygvapnet varit skeptiskt mot helikoptrar 
och hoppats att det skulle utvecklas användbara 
STOL- och VTOL-plan, som skulle vara lämp-
ligare för !ygvapnet och dessutom billigare i 
drift. Men när det stod klart att så inte skulle 
bli fallet och SAAB dessutom ska"at sig agentur 
och licens på den franska helikoptern Sud Avia-
tion Alouette II, beställde !ygvapnet 1956 tio av 
dessa helikoptrar.51

Under Ljungdahls tid bestämdes vidare att 
transportplan av typ Lockheed C-130 Hercu-
les skulle tillföras !ygvapnet, men det dröjde 
till 1965 innan de första av dessa plan kom till 
Sverige.52

Det var även under hans tid som de första 
svenskproducerade !ygplanen av typ Draken 
började tillföras förbanden.53 Samtidigt arbetade 
!ygvapenledningen på !ygplanet Viggen och ett 
av Ljungdahls viktigaste avgöranden blev att ta 
ställning till vilken motor planet skulle utrustas 
med.54

Under Ljungdahls tid som chef för !ygvapnet 
samordnades även den militära och den civila 
tra#kledningen och vissa militära !ygfält öpp-
nades för civil luftfart. Det senare hade Norden-
skiöld bestämt motsatt sig.55

ÖB Nils Swedlund, chefen för armén Carl August Ehren-
svärd, chefen för marinen Stig H:son Ericson och chefen 
för flygvapnet Axel Ljungdahl håller presskonferens. 
Försvarets ”guldålder” hade inletts under Korea kriget 
1950–53 och följdes av nya satsningar under 1950-talet. 
Kulmen i denna upprustning blev 1958 års försvars-
beslut, där särskilt luft försvaret prioriterades.

ÖB Nils Swedlund, chefen för a r ~  Carl August Ehren-
svärd, chefen för marinen Stig H:son Ericson och chefen
för flygvapnet Axel Ljungdahl håller presskonferens.
Försvarets "guldålder" hade inletts under Koreakriget
1950-53 och följdes av nya satsningar under 1950-talet.
Kulmen i denna upprustning blev 1958 års försvars-
beslut, där särskilt luftförsvaret prioriterades.

Där Nordenskiöld hade velat och kunnat cen-
tralstyra ville Ljungdahl decentralisera, dels för
att flygvapnets organisation vuxit så starkt att
en central ledning var omöjlig att utöva effek-
tivt, dels för att en decentralisering enligt hans
uppfattning bättre tog vara på de underlydandes
kunnande och arbetsglädje. Där Nordenskiöld
hade bestämt mer eller mindre enväldigt och
snabbt, lyssnade Ljungdahl noga på sina under-
lydandes argument innan han tog ställning."
Denna ledarstil är även betecknande för Ljung-
dahls syn på människor, speciellt på kamrater
och underordnade i det militära. Ljungdahl var
alltid rädd om sina underlydande och mån om
att de arbetade under goda villkor. Detta betydde
ingalunda att han daltade med dem. Tvärtom,
han krävde att var och en presterade till gränsen
av sin förmåga. Brister i detta avseende förlät
han inte. Och ännu värre drabbade hans onåd
bluffande karriärister. I sin vilja att ta hand om
folk kunde han vara rätt så patriarkalisk. När
exempelvis de obligatoriska undersökningarna
av flygledningens personal år 1957 hade visat att
personalens kondition inte var den bästa, beord-
rade Ljungdahl konditionsträning. Men det är
betecknande för hans ledarstil att han förklarade
sin order noggrant för personalen.47

Ljungdahls ledarstil förbättrade också sam-
arbetet inom flygledningen, i synnerhet mellan
flygförvaltningen och flygstaben."

Dessutom drev Ljungdahl sin gamla linje
hårt att flyget måste vara militärt effektivt och
därför också samspelet mellan de olika funk-
tionerna, inte minst marktjänst och strids-
ledning, perfekt. Helt i linje med detta låg att
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flygvapnets incidentberedskap under Ljungdahl
förbättrades avsevärt och att det 1960 införda
automatiserade stridsledningssystemet STRIL
60 utvecklades.49 För övrigt beväpnades under
denna tid de svenska flygplanen med robotar och
det beslöts om anskaffning av luftvärnsroboten
Bloodhound.50

Vidare tillfördes flygvapnet under Ljung-
dahls chefskap de första helikoptrarna. Tidigare
hade flygvapnet varit skeptiskt mot helikoptrar
och hoppats att det skulle utvecklas användbara
STOL- och VTOL-plan, som skulle vara lämp-
ligare för flygvapnet och dessutom billigare i
drift. Men när det stod klart att så inte skulle
bli fallet och SAAB dessutom skaffat sig agentur
och licens på den franska helikoptern Sud Avia-
tion Alouette II, beställde flygvapnet 1956 tio av
dessa helikoptrar."

Under Ljungdahls tid bestämdes vidare att
transportplan av typ Lockheed C-130 Hercu-
les skulle tillföras flygvapnet, men det dröjde
till 1965 innan de första av dessa plan kom till
Sverige»

Det var även under hans tid som de första
svenskproducerade flygplanen av typ Draken
började tillföras förbanden." Samtidigt arbetade
flygvapenledningen på flygplanet Viggen och ett
av Ljungdahls viktigaste avgöranden blev att ta
ställning till vilken motor planet skulle utrustas
med.54

Under Ljungdahls tid som chef för flygvapnet
samordnades även den militära och den civila
trafikledningen och vissa militära flygfält öpp-
nades för civil luftfart. Det senare hade Norden-
skiöld bestämt motsatt sig.55
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Kärnvapenfrågan och kampen om 
försvarsanslagen
Ljungdahl blev också tvungen att ompröva !yg-
vapnets inställning till svenska kärnvapen. Frå- 
gan blev aktuell redan 1945. Men inte förrän 
1952 gick Nordenskiöld som förste svenske höge 
militär o"entligt ut med kravet på svenska kärn-
vapen. Detta torde inte minst ha berott på att 
det vid denna tid bara var !ygvapnet som kunde 
sätta in detta vapen. Om kravet, som i konse-
kvensens namn kombinerades med en förstärk-
ning av attacken, accepterats av politikerna hade 
det givetvis stärkt !ygvapnets roll på de andra 
försvarsgrenarnas bekostnad. Ljungdahl frångick 
dock kravet, antagligen inför hotet att en del av 
de bemannade !ygplanen skulle ersättas med 
obemannade robotar, men också för att han tycks 
ha insett att kravet inte skulle godtas av politi-

kerna. Därmed gick Ljungdahl emot dåvarande 
överbefälhavaren Nils Swedlunds upp fattning. 
Den 2 juni 1960 lät Ljungdahl överste Stig 
Norén klargöra !ygvapnets ändrade uppfattning 
i kärnvapenfrågan inför socialdemokratiska arbe-
tarpartiets försvarskommitté. Givetvis tog stats-
minister Tage Erlander omedelbart fasta på det.56

Framför allt tvingades dock Ljungdahl under 
sin tid som chef för !ygvapnet att kämpa mot 
statsmakterna och mot de andra försvarsgre-
narna för att få de anslag han ansåg krävdes för 
!ygvapnet.

Under åren 1948 till 1955 hade försvaret fått 
kompensation för löneökningar och penning-
värdets fall. Flygvapnet utgick därför ifrån att så 
skulle ske även budgetåret 1957/58 för att täcka 
de så under 1956/57 uppkomna merkostna-
derna om 180 miljoner kronor, som dessutom i 

Kärnvapenfrågan och kampen om
försvarsanslagen
Ljungdahl blev också tvungen att ompröva flyg-
vapnets inställning till svenska kärnvapen. Frå-
gan blev aktuell redan 1945. Men inte förrän
1952 gick Nordenskiöld som förste svenske höge
militär offentligt ut med kravet på svenska kärn-
vapen. Detta torde inte minst ha berott på att
det vid denna tid bara var flygvapnet som kunde
sätta in detta vapen. Om kravet, som i konse-
kvensens namn kombinerades med en förstärk-
ning av attacken, accepterats av politikerna hade
det givetvis stärkt flygvapnets roll på de andra
försvarsgrenarnas bekostnad. Ljungdahl frångick
dock kravet, antagligen inför hotet att en del av
de bemannade flygplanen skulle ersättas med
obemannade robotar, men också för att han tycks
ha insett att kravet inte skulle godtas av politi-

kerna. Därmed gick Ljungdahl emot dåvarande
överbefälhavaren Nils Swedlunds uppfattning.
Den 2 juni 1960 lät Ljungdahl överste Stig
Norén klargöra flygvapnets ändrade uppfattning
i kärnvapenfrågan inför socialdemokratiska arbe-
tarpartiets försvarskommitt6 Givetvis tog stats-
minister Tage Erlander omedelbart fasta på det.56

Framför allt tvingades dock Ljungdahl under
sin tid som chef för flygvapnet att kämpa mot
statsmakterna och mot de andra Försvarsgre-
narna för att få de anslag han ansåg krävdes för
flygvapnet.

Under åren 1948 till 1955 hade försvaret ätt
kompensation för löneökningar och penning-
värdets fall. Flygvapnet utgick därför ifrån att så
skulle ske även budgetåret 1957/58 för att täcka
de så under 1956/57 uppkomna merkostna-
derna om 180 miljoner kronor, som dessutom i
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god tid anmälts för regeringen. I stället !ck "yg-
vapnet kritik av regering och riksdag. Ljungdahl 
reagerade mycket skarpt och !ck även, om inte 
i ord så i sak, en o#entlig ursäkt av statsminister 
Erlander. Ljungdahl kunde i detta sammanhang 
hänvisa till den rullande sjuårsplaneringen som 
han förordat som ledamot i 1933 års "ygkom-
mission och som "ygvapnet senare tillämpat. 
Han borde också med viss tillfredsställelse ha 
sett att armén och marinen på 1950-talet av 
statsmakterna tvingades att införa liknande pla-
neringssystem. Samtidigt måste han dock själv 
frångå sjuårs perioden. Den hade som nämnts 
ovan byggt på att det tog sju år att utveckla en 
ny "ygplanstyp så långt att den kunde gå i serie-
produktion. Den tekniska utvecklingen gick 
emellertid dithän att en "ygplanstyp kunde 
modi   !eras och omrustas över en betydligt längre 
period  än sju år.57

Nästan omedelbart efter att ha tillträtt som 
chef för "ygvapnet kastades Ljungdahl in i stri-
den om fördelningen av försvarsanslagen. Denna 
strid fördes i militärledningen, som utgjordes av 
överbefälhavaren och de tre försvarsgrensche-
ferna. När Ljungdahl blev chef för "ygvapnet 
var Nils Swedlund sedan 1951 överbefälhavare 
och han stod kvar i denna befattning till den 30 
juni 1961, det vill säga ett år längre än Ljung-
dahl var i aktiv tjänst. Chef för armén var sedan 
1948 Carl August Ehrensvärd, som i likhet med 
Ljungdahl hade tillhört kretsen kring Ny Militär 
Tidskrift. Ehrensvärd efterträddes den 1 oktober 
1957 av $ord C:son Bonde. Chef för marinen 
var sedan 1953 Stig H:son Ericson. Även han 
stannade längre i aktiv tjänst än Ljungdahl, näm-
ligen till den 30 september 1961. Överbefälhava-
rens närmaste man var sedan den 1 april 1951 
försvarsstabschefen Richard Åkerman, som den 
1 april 1957 efterträddes av Curt Göransson, 
båda generalmajorer i armén.58

När Ljungdahl kom in i militärledningen 
pågick där arbetet med överbefälhavarens för-

slag till krigsmaktens fortsatta utveckling. Detta 
förslag lämnades i oktober 1954 till den sittande 
försvarsberedningen, som leddes av försvars-
minister Torsten Nilsson. Militärledningen h ade 
utgått från att den årliga produktionsökningen 
skulle uppgå till 2,5 procent och att försvarets 
andel av bruttonationalprodukten skulle hållas 
på dåvarande nivå, det vill säga 4,7 procent. 
Dessutom skulle kostnadsstegringarna kompen-
seras med ett årligt påslag på 2,5 procent. För-
svarsberedningen godtog inte detta förslag utan 
lät överbefälhavaren utreda vissa besparingar. 
I mars 1957 !ck han dessutom i uppdrag att 
utreda fyra besparingsförslag. Till dessa ingav 
överbefälhavaren ett eget förslag till vilket samt-
liga försvarsgrenschefer fogat särskilda yttranden. 
Detta visade att de inte hade kunnat enas om 
ett gemensamt förslag. Striden gällde framför 
allt en omfördelning av försvarsanslaget till "yg-
vapnet på bekostnad av framför allt marinen, 
men även armén. Ljungdahl ställde här mycket 
långtgående krav, vilka ledde till skarpa motsätt-
ningar inom militärledningen. Till detta bidrog 
att Swedlund, som hade varit mycket positiv till 
Ljungdahls utnämning till chef för "ygvapnet, 
saknade vilja och förmåga att sammanjämka de 
olika ståndpunkterna. Och dessutom drev han 
sin linje utan att närmare höra försvarsgrensche-
ferna. Dessa var trots alla motsättningar inställda 
på samarbete. På förslag av Ehrensvärd trä#ades 
de åtminstone en gång i månaden för en gemen-
sam lunch för att informellt diskutera gemen-
samma frågor. Dessutom höll de annan kontakt 
med varandra.

Dock försämrades redan under 1957 förhål-
landet mellan Ehrensvärd och Ljungdahl. Anled-
ningarna torde ha varit två: 1957 hade Ljung-
dahl i stor utsträckning fått igenom sitt krav att 
det måste satsas framför allt på "ygvapnet och 
detta främst på "ottans bekostnad. Regeringen 
gick på denna linje och bestämde bland annat att 
kryssarna och jagarna efter hand skulle utgå ur 

god tid anmälts för regeringen. I stället fick flyg-
vapnet kritik av regering och riksdag. Ljungdahl
reagerade mycket skarpt och fick även, om inte
i ord så i sak, en offentlig ursäkt av statsminister
Erlander. Ljungdahl kunde i detta sammanhang
hänvisa till den rullande sjuårsplaneringen som
han förordat som ledamot i 1933 års flygkom-
mission och som flygvapnet senare tillämpat.
Han borde också med viss tillfredsställelse ha
sett att armen och marinen på 1950-talet av
statsmakterna tvingades att införa liknande pla-
neringssystem. Samtidigt måste han dock själv
frångå sjuårsperioden. Den hade som nämnts
ovan byggt på att det tog sju år att utveckla en
ny flygplanstyp så långt att den kunde gå i serie-
produktion. Den tekniska utvecklingen gick
emellertid dithän att en flygplanstyp kunde
modifieras och omrustas över en betydligt längre
period än sju åL57

Nästan omedelbart efter att ha tillträtt som
chef för flygvapnet kastades Ljungdahl in i stri-
den om fördelningen av försvarsanlagen. Denna
strid fördes i militärledningen, som utgjordes av
överbefälhavaren och de tre försvarsgrensche-
ferna. När Ljungdahl blev chef för flygvapnet
var Nils Swedlund sedan 1951 överbefälhavare
och han stod kvar i denna befattning till den 30
juni 1961, det vill säga ett år längre än Ljung-
dahl var i aktiv tjänst. Chef för armen var sedan
1948 Carl August Ehrensvärd, som i likhet med
Ljungdahl hade tillhört kretsen kring Ny Militär
Tidskrift. Ehrensvärd efterträddes den 1 oktober
1957 av Thord C:son Bonde. Chef för marinen
var sedan 1953 Stig H:son Ericson. Även han
stannade längre i aktiv tjänst än Ljungdahl, näm-
ligen till den 30 september 1961. Överbefälhava-
rens närmaste man var sedan den 1 april 1951
försvarsstabschefen Richard Åkerman, som den
1 april 1957 efterträddes av Curt Göransson,
båda generalmajorer i armen."

När Ljungdahl kom in i  militärledningen
pågick där arbetet med överbefälhavarens för-
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slag till krigsmaktens fortsatta utveckling. Detta
förslag lämnades i oktober 1954 till den sittande
försvarsberedningen, som leddes av försvars-
minister Torsten Nilsson. Militärledningen hade
utgått från att den årliga produktionsökningen
skulle uppgå till 2,5 procent och att försvarets
andel av bruttonationalprodukten skulle hållas
på dåvarande nivå, det vill säga 4,7 procent.
Dessutom skulle kostnadsstegringarna kompen-
seras med ett årligt påslag på 2,5 procent. För-
svarsberedningen godtog inte detta förslag utan
lät överbefälhavaren utreda vissa besparingar.
I mars 1957 fick han dessutom i uppdrag att
utreda fyra besparingsförslag. Till dessa ingav
överbefälhavaren ett eget förslag till vilket samt-
liga försvarsgrenschefer fogat särskilda yttranden.
Detta visade att de inte hade kunnat enas om
ett gemensamt förslag. Striden gällde framför
allt en omfördelning av försvarsanslaget till flyg-
vapnet på bekostnad av framför allt marinen,
men även armen. Ljungdahl ställde här mycket
långtgående krav, vilka ledde till skarpa motsätt-
ningar inom militärledningen. Till detta bidrog
att Swedlund, som hade varit mycket positiv till
Ljungdahls utnämning till chef för flygvapnet,
saknade vilja och förmåga att sammanjämka de
olika ståndpunkterna. Och dessutom drev han
sin linje utan att närmare höra försvarsgrensche-
ferna. Dessa var trots alla motsättningar inställda
på samarbete. På förslag av Ehrensvärd träffades
de åtminstone en gang i månaden för en gemen-
sam lunch för att informellt diskutera gemen-
samma frågor. Dessutom höll de annan kontakt
med varandra.

Dock försämrades redan under 1957 förhål-
landet mellan Ehrensvärd och Ljungdahl. Anled-
ningarna torde ha varit två: 1957 hade Ljung-
dahl i stor utsträckning fatt igenom sitt krav att
det måste satsas framför allt på flygvapnet och
detta främst på flottans bekostnad. Regeringen
gick på denna linje och bestämde bland annat att
kryssarna och jagarna efter hand skulle utgå ur
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!ottan. Däremot hade armén klarat sig relativt 
lindrigt undan denna omfördelning. Men efter-
som Ljungdahl ansåg att även vissa medel borde 
omfördelas från armén till !ygvapnet kom han 
automatiskt i motsatsställning till Ehrensvärd. 

Den stora stridsfrågan tycks dock ha varit en 
annan. Som nämnts skulle Åkerman 1957 avgå 
som försvarsstabschef. Ljungdahl och Ericson 
ansåg att hans efterträdare borde hämtas från 
marinen eller !ygvapnet. I motsats till Ericson 
drev Ljungdahl, vars kandidat var Gustaf Adolf 
Westring, detta krav mycket hårt och det kom 
till mindre trevliga uppträdanden mellan honom 
och Swedlund, vars kandidat var Curt Görans-
son. Som arméo"cer höll Ehrensvärd på Görans-
son. Ehrensvärd blev så upprörd över Ljungdahls 
envisa krav på en icke arméo"cer som försvars-
stabschef att han ifrågasatte om denne var i själs-
lig balans. Ljungdahl #ck också ge sig. 

Till bilden hör att Ljungdahl i januari 1951 
av Swedlund, som då av regeringen fått besked 
om att han den 1 april samma år skulle bli över-
befälhavare, erbjudits befattningen som chef för 
försvarsstaben. Ljungdahl hade avböjt. Troligen 
ville han inte arbeta direkt under Swedlund. 
Göransson efterträdde Åkerman som försvars-
stabschef. Efter att Bonde blivit arméchef tycks 
motsättningarna inom militärledningen dock ha 
minskat. Tilläggas kan att förhållandet mellan 
Ljungdahl och Ericson tycks ha varit ganska 
avspänt trots att Ljungdahl ansåg att de stora 
fartygen måste utgå ur marinens organisation. 
Å andra sidan tycks han delvis med hänsyn till 
marinen ha lanserat Westring som Åkermans 
efterträdare. Westring hade nämligen börjat 
som o"cer vid marinen. Framför allt stödde 
dock Ljungdahl Ericsons krav på ett marint 
helikopter !yg.

Även om Ljungdahl med hänvisning till !yg-
vapnets betydelse lyckades få största delen av 
försvarsanslaget #ck han 1957/58 #nna sig i en 
reducering av jakten med fem divisioner.59

Ljungdahl satsar på nytt och blir filosofie 
doktor och teologie kandidat
Då Ljungdahls förordnande som !ygvapenchef 
gick ut den 30 juni 1960 tog han inte den för-
längning på två år som erbjöds honom utan 
avgick, nu utnämnd till general, eftersom han 
ansåg att han skulle ha svårt att vid sin ålder – 
han var knappt 63 år gammal – kunna tillföra 
!ygvapnet något nytt.60

Efter sin pensionering erbjöds Ljungdahl en 
rad styrelseuppdrag i det privata näringslivet. 
Bland annat var han under några år styrelseord-
förande i försäkringsbolaget Valand, i Viktor 
Hasselblads Fotogra#ska AB samt i Ostermans 
Bilbolag AB och i Ostermans Aero AB. Det 
sistnämnda företaget hade agentur på den ame-
rikanska Bell-helikoptern och utbildade under 
många år helikopterpiloter åt det svenska försva-
ret. Även om Ljungdahl tyckte att det var intres-
sant att komma i kontakt med denna sektor av 
samhället, och inte minst att lära känna nya 
människor, trivdes han inte särskilt med dessa 
uppgifter.61 Det tycks för övrigt ha varit de enda 
uppdrag under hans liv som han inte gått in hel-
hjärtat pliktmedveten för.

Ljungdahl satsade i stället på akademiska 
studier och började 1963 läsa religionshistoria. 
Sina studier bedrev han lika målmedvetet som 
en gång sin militära utbildning. År 1965 avlade 
han examen till #loso#e kandidat och tre år 
senare till #loso#e licentiat. Och som nämnts 
disputerade han 1970 och blev #loso#e doktor.

Därefter skrev Ljungdahl sina mycket läsvärda 
memoarer, som är föredömligt korta och mäs-
terligt disponerade. De utkom 1972.62 Sedan 
läste Ljungdahl även till teologie kandidat, en 
examen som han tog 1975.63 Och därpå genom-
förde Ljungdahl en studie om de värnpliktiga 
som mellan 1967 och 1976 sökt vapenfri tjänst. 
Den publicerades 1980.64

Ännu vid hög ålder utförde Ljungdahl såle-
des ett målmedvetet kvali#cerat arbete. Givetvis 
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var det hans tidigare omvittnade ny!kenhet på 
ny kunskap som drev honom till detta, men det 
motsvarade också hans grundhållning att arbetet 
var livets mening. Det avslutande kapitlet i hans 
memoarer har rubriken Arbetet som tillgång i 
livet. Och det kan utläsas av hans memoarer och 
hans olika anföranden att han, som ingalunda 
var religiös, omfattade en lutheransk arbetsmoral 
i dess något glädjelösa svenska variant, troligen 
ett arv från fadern. Detta innebar dock inte att 

han var arbetsnarkoman. Arbetsinsatsen gjor-
des inte med tanke på karriären. Att utföra ett 
meningsfullt arbete väl gav honom tillfredsstäl-
lelse. Unga o"cerare varnade han uttryckligen 
för en ytlig karriärjakt. Som redan nämnts satte 
han högt värde på familjelivet. Han var vidare 
övertygad om att varje människa måste ska#a 
sig några fritidsintressen. Själv ägnade han sig åt 
!ske och framför allt åt ornitologi, som han lärt 
sig uppskatta under sin tid som chef för F 1. Det 

var det hans tidigare omvittnade nyfikenhet på
ny kunskap som drev honom till detta, men det
motsvarade också hans grundhållning att arbetet
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memoarer har rubriken Arbetet som tillgång i
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var religiös, omfattade en lutheransk arbetsmoral
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gav honom inte endast nya inblickar i naturen 
utan även bekantskap med nya människor.65

Ljungdahl var den förste svenske !ygvapen-
chef som genomgått en gedigen !ygutbildning i 
Sverige och utomlands, som hade bred erfaren-
het av att föra !ygförband, såväl !ottilj som 
eskader. Men framför allt var han den som allt-
sedan 1920-talet hade tänkt igenom !ygvapnets 
grundläggande problem och gett nya svar när 
den snabba tekniska utvecklingen ändrat förut-
sättningarna för en tidigare lösning. Det var 
Ljungdahl som först uppmärksammade behovet 
av ett verkligt militärt uppträdande från !ygets 
sida. Det var han som insåg nödvändigheten att 
träna en !ygplansbesättning så att den arbetade 
som ett professionellt militärt lag. Det var Ljung-
dahl som tidigast förstod behovet av ett perfekt 
samspel mellan markservisen, ledningsfunk-

tionerna och piloten. Det var han som tidigast 
insåg och löste problemet med en kontinuerlig 
!ygmaterielanska"ning. Och det var Ljungdahl 
som ända sedan 1920-talet var medveten om 
behovet av en !ygdoktrin.

Ljungdahl ställde stora krav på sig själv och 
sina medarbetare, som han samtidigt var mån 
om och som han lyssnade noga på. Han upp-
trädde lågmält men bestämt och arbetade allvar-
ligt, mycket målmedveten och utan stora åthävor 
och han arbetade mycket framgångsrikt. Endast 
24 år gammal hade han insett !ygets betydelse 
för försvaret och bestämt sig att ta den utmaning 
som en satsning på det nya vapnets utveckling 
innebar. Ljungdahls insatser för det svenska !yg-
vapnet och för det svenska försvaret kan knap-
past överskattas.

Från vänster generalerna Lage Thunberg, Gösta 
Odqvist, Torsten Rapp, Bengt G:son Nordenskiöld, 
Axel Ljungdahl och Lennart Peyron i officersmässen 
på Södertörns flygflottilj, F 18, i Tullinge. Generalerna 
bär flygvapnets stora sällskapsdräkt m/38, enligt 
dåvarande uniformsterminologi. Bilden är troligen 
från 1960-talet.

Från vänster generalerna Lage Thunberg, Gösta
Odqvist, Torsten Rapp, Bengt G:son Nordenskiöld,
Axel Ljungdahl och Lennart Peyron i officersmässen
på Södertörns flygflotti l j ,  F18, i Tullinge. Generalerna
bär flygvapnets stora sällskapsdräkt m/38, enligt
dåvarande uniformsterminologi. Bilden är troligen
från 1960-talet.
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tionerna och piloten. Det var han som tidigast
insåg och löste problemet med en kontinuerlig
flygmaterielanskaffning. Och det var Ljungdahl
som ända sedan 1920-talet var medveten om
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Ljungdahl ställde stora krav på sig själv och
sina medarbetare, som han samtidigt var mån
om och som han lyssnade noga på. Han upp-
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Gustaf Adolf Westring, flygstabschef 1947–57, 
verkade i en tid då flygvapnet tog steget in i jet-
åldern. Under hans tid som flygstabschef byggdes 
det svenska flygvapnet upp till ett av västvärldens 
starkaste. Inte minst satsningarna på jaktflyget och 
attackeskadern var viktiga. 

Gustaf Adolf Westring, flygstabschef 1947-57,
verkade i en tid då flygvapnet tog steget in i jet-
åldern. Under hans tid som flygstabschef byggdes
det svenska flygvapnet upp till ett  av västvärldens
starkaste. Inte minst satsningarna på jaktf lyget och
attackeskadern var viktiga.
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Gustaf Adolf Westring tillhör det svenska !yg-
vapnets stora namn genom tiderna. I dag är han 
förvånande bortglömd, varför det "nns skäl att 
erinra om hans gärning under det svenska !yg-
vapnets långa uppbyggnadsperiod. Westring, 
född den 2 september 1900, började som kadett 
i !ottan, blev fänrik 1922, övergick sedan till det 
nybildade !ygvapnet och utnämndes 1929 till 
löjtnant. Inom marinen tillhörde han spanings-
!yget, en verksamhet som efter hand växte ut till 
en taktiskt-operativt viktig del av krigsmaktens 
verksamhet. Vid denna tid, efter Tysklands och 
Rysslands nederlag i storkriget 1914–18, var den 
svenska !ottan temporärt den starkaste i Öster-
sjön. Gustaf V:s statsbesök i Finland 1925 blev 
en manifestation av detta strategiska läge, men 
följdes sedan av den svenska nedrustningen i 
fredsoptimismens och Nationernas förbunds 
tecken. Det svenska försvaret minskade därefter 
till 30–40 procent av sin tidigare styrka. Armén 
gick ned till fyra (svaga) fördelningar.1 

Fram till 1925 utvecklades det svenska strids-
!yget inom försvarsgrenarna armén och marinen. 

Vid 1925 års försvarsbeslut bestämde riks dagen 
att inrätta en tredje försvarsgren, !ygvapnet, som 
började verka 1926. Målet var att bygga upp ett 
modernt !ygvapen på tio år, men först tjugo år 
efter inrättandet av !ygvapnet kan man tala om 
att det svenska !ygvapnet hade nått en modern 
nivå.2

En erfaren och skicklig flygare
Westring "ck sin grundläggande !ygutbildning 
inom marinens spaningsverksamhet och senare 
inom bomb!yget. Detta hade länge prioritet 
i !ygvapnets uppbyggnad. Förklaringen var 
att den så kallade douhetismen hade ett starkt 
in!ytande i Sverige. Den italienske !ygteoreti-
kern Giulio Douhet hävdade att massbombning 
av militära mål, städer och industrier var svåra 
att stoppa, varför sådana bombningar skulle få 
avgörande betydelse i framtida krig. I Sverige 
dominerade bombförbanden 1940 helt över 
jaktförbanden, vilka ännu inte kunde stridsledas 
centralt från marken med någon större fram-
gång.3

Sjöo!ceren som blev "ygvapnets mest framstående teoretiker. 
Han var "ygstabschef under den stora uppgången, och hans västkontakter 

och nätverk betydde mycket för "ygvapnets fortsatta utveckling.
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Kent ZetterbergKent Zetterberg

Gustaf Adolf Westring
Sjöofficeren som blev flygvapnets mest framstående teoretiker.

Han var flygstabschef under den stora uppgången, och hans västkontakter
och nätverk betydde mycket for flygvapnets fortsatta utveckling.

Gustaf Adolf Westring tillhör det svenska flyg-
vapnets stora namn genom tiderna. I dag är han
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Fram till 1925 utvecklades det svenska strids-
flyget inom försvarsgrenarna armen och marinen.

Vid 1925 års försvarsbeslut bestämde riksdagen
att inrätta en tredje försvarsgren, flygvapnet, som
började verka 1926. Målet var att bygga upp ett
modernt flygvapen på tio år, men först tjugo år
efter inrättandet av flygvapnet kan man tala om
att det svenska flygvapnet hade nått en modern
nivå.2

En erfaren och skicklig flygare
Westring fick sin grundläggande flygutbildning
inom marinens spaningsverksamhet och senare
inom bombflyget. Detta hade länge prioritet
i flygvapnets uppbyggnad. Förklaringen var
att den så kallade douhetismen hade ett starkt
inflytande i Sverige. Den italienske flygteoreti-
kern Giulio Douhet hävdade att massbombning
av militära mål, städer och industrier var svåra
att stoppa, varför sådana bombningar skulle få
avgörande betydelse i framtida krig. I Sverige
dominerade bombförbanden 1940 helt över
jaktförbanden, vilka ännu inte kunde stridsledas
centralt från marken med någon större fram-
gang•3
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Gustaf Adolf Westring var en skicklig och 
mångsidig !ygare med stor internationell ut- 
blick. Han var rikt begåvad, en driven, intel-
lektuell stabso"cer, och han följde initierat den 
snabba tekniska och taktisk-operativa utveck-
lingen av det moderna strids!yget. Hans kun-
nande och breda kompetens var en stor tillgång 
för !ygvapnet under dess utveckling och kvali-
tetslyft. Han var dessutom en !ott o"cerstyp, 
elegant och diplomatisk, med god social kompe-
tens och stor förmåga att knyta värdefulla kon-
takter utomlands, inte minst i Storbritannien 
och USA. 

Under 1930-talet växlade den unge Westring 
mellan tjänstgöringar på förband och som lärare; 
detta var under !ygets pionjärtid. Inom !ygvap-
net blev han snabbt en stöttepelare och skrev 
taktisk-operativa kompendier och läromedel 
för den högre utbildningen. Han !ög dessutom 
mycket och antalet !ygtimmar blev många. Av 
de svenska !yggeneralerna i denna generation 
var han en av de mest erfarna i luften. Att Bengt 
Nordenskiöld ville se honom som sin efterträ-
dare som !ygvapenchef 19544 är talande i detta 
sammanhang; Westring var och förblev en !y-
gande o"cer.

Snart inleddes även hans många uppdrag i 
kontakterna med statsmakterna och !ygindu-
strin om !ygvapnets utveckling och framtid. 
Flyg vapnet satte in honom som en av experterna 
i 1930 års försvarskommission. Här gjorde West-
ring en viktig insats för !ygvapnet i samverkan 
med Björn Bjuggren och den blivande !ygva-
penchefen Torsten Friis, vilka båda hade börjat 

som forti#kationso"cerare. Utredningsarbetet 
stärkte !ygvapnets ställning och avslutades först 
1935.

Westring var expert på !ygkrigets utveckling 
och skrev bland annat ett !itigt använt kom-
pendium om första världskrigets !ygkrig och 
utvecklingen därefter fram till 1933. Detta kom 
ut i en reviderad upplaga med uppdateringar 
1938. Här kan man på nytt notera tidens douhe-
tism och betoningen av bombkrigföringens stora 
betydelse. Jämfört med Storbritannien låg Sve-
rige efter i utvecklingen av ledningssystem och 
hade svårt att stridsleda jakt!yget, varför detta 
#ck en mindre roll. Westrings läromedel Luft-
krigshistoria användes uppdaterad vid Flygkrigs-
högskolan, FKHS, i många år och lär även ha 
använts i nordiska länder och uppmärksammats 
i Frankrike. Westring var verksam som lärare i 
strategi, operationer och taktik inom !ygvapnet, 
bland annat vid Flygkrigshögskolan i omgångar 
från 1930-talet och framåt. Hans kompendium 
Några synpunkter på tjänsten vid staber och för-
band vid Flygvapnet från FKHS 1941–42 tar upp 
stormakternas snabba utveckling och deras krigs-
erfarenheter. Vad gäller stabstjänsten kan man 
notera att Westring ansåg att det var ett hälso-
tecken om det alltid var ont om folk i staberna 
då ”huvudet ej får bli större än kroppen”.5 

Diskussionerna om luftkriget och 
flygvapnets utveckling 
Genom 1936 års försvarsbeslut #ck !ygvapnet 
en !ygstab och egen o"cersrekrytering och 
en eskaderchef med stab började organiseras. 

Flygvapnets pionjärtid. En J 7, Bristol Bulldog IIA, på 
Filtons flygplats utanför Bristol före leverans till F 3 
Malmslätt i Östergötland i maj 1931. Stående från 
vänster Olle Carlgren, Lars Hägglöf, Nils Söderberg 
och Gustaf Adolf Westring; sittande Claes Sparre och 

Erik Ekman. Westring hade ett stort nätverk i Stor-
britannien och var en ”dörröppnare” när det gällde 
inköp och leveranser till flygvapnet. 

Flygvapnets pionjärtid. En J 7, Bristol Bulldog IIA, på
Filtons flygplats utanför Bristol före leverans till F3
Malmslätt i Östergötland i maj 1931. Stående från
vänster 011e Carlgren, Lars Hägglöf, Nils Söderberg
och Gustaf Adolf Westring; sittande Claes Sparre och

Gustaf Adolf Westring var en skicklig och
mångsidig flygare med stor internationell ut-
blick. Han var rikt begåvad, en driven, intel-
lektuell stabsofficer, och han följde initierat den
snabba tekniska och taktisk-operativa utveck-
lingen av det moderna stridsflyget. Hans kun-
nande och breda kompetens var en stor tillgång
för flygvapnet under dess utveckling och kvali-
tetslyft. Han var dessutom en flott officerstyp,
elegant och diplomatisk, med god social kompe-
tens och stor förmåga att knyta värdefulla kon-
takter utomlands, inte minst i Storbritannien
och USA.

Under 1930-talet växlade den unge Westring
mellan tjänstgöringar på förband och som lärare;
detta var under flygets pionjärtid. Inom flygvap-
net blev han snabbt en stöttepelare och skrev
taktisk-operativa kompendier och läromedel
för den högre utbildningen. Han flög dessutom
mycket och antalet flygtimmar blev många. Av
de svenska flyggeneralerna i denna generation
var han en av de mest erfarna i luften. Att Bengt
Nordenskiöld ville se honom som sin efterträ-
dare som flygvapenchef 19544 är talande i detta
sammanhang; Westring var och förblev en fly-
gande officer.

Snart inleddes även hans många uppdrag i
kontakterna med statsmakterna och flygindu-
strin om flygvapnets utveckling och framtid.
Flygvapnet satte in honom som en av experterna
i 1930 års försvarskommission. Här gjorde West-
ring en viktig insats för flygvapnet i samverkan
med Björn Bjuggren och den blivande flygva-
penchefen Torsten Friis, vilka båda hade börjat
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Erik Ekman. Westring hade ett stort nätverk i Stor-
britannien och var en "dörröppnare" när det gällde
inköp och leveranser till flygvapnet.

som fortifikationsofficerare. Utredningsarbetet
stärkte flygvapnets ställning och avslutades först
1935.

Westring var expert på flygkrigets utveckling
och skrev bland annat ett flitigt använt kom-
pendium om första världskrigets flygkrig och
utvecklingen därefter fram till 1933. Detta kom
ut i en reviderad upplaga med uppdateringar
1938. Här kan man på nytt notera tidens douhe-
tism och betoningen av bombkrigföringens stora
betydelse. Jämfört med Storbritannien låg Sve-
rige efter i utvecklingen av ledningssystem och
hade svårt att stridsleda jaktflyget, varför detta
fick en mindre roll. Westrings läromedel Luft-
krigshistoria användes uppdaterad vid Flygkrigs-
högskolan, FKHS, i många år och lär även ha
använts i nordiska länder och uppmärksammats
i Frankrike. Westring var verksam som lärare i
strategi, operationer och taktik inom flygvapnet,
bland annat vid Flygkrigshögskolan i omgångar
från 1930-talet och framåt. Hans kompendium
Några synpunkter på tjänsten vid staber och för-
band vid Flygvapnet från FKHS 1941-42 tar upp
stormakternas snabba utveckling och deras krigs-
erfarenheter. Vad gäller stabstjänsten kan man
notera att Westring ansåg att det var ett hälso-
tecken om det alltid var ont om folk i staberna
då "huvudet ej får bli större än kroppen".5

Diskussionerna om luftkriget och
flygvapnets utveckling
Genom 1936 års försvarsbeslut fick flygvapnet
en flygstab och egen officersrekrytering och
en eskaderchef med stab började organiseras.
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Denne skulle föra befälet över huvuddelen av de 
operativa krigs!ygförbanden. Orosmolnen tät-
nade i Europa och ett nytt storkrig närmade sig. 
Inte minst hotet från luften och luftskyddet av 
befolkningen blev nu akuta frågor i industrilän-
derna. Flygvapnet "ck även en något ökad andel 
av försvarsbudgeten, men de stora genombrotten 
kom senare, genom försvarsbesluten 1942 och 
1948–49.6 

Förespråkarna för det o#ensiva bombkriget 
var många. I Sverige präglades debatten av bomb-
krigets förespråkare men det fanns en del skep-
tiker, främst inom marinen och delar av armén, 
som såg sina andelar av försvarsbudgeten hotade 
och tvivlade på småstaternas förmåga på områ-
det. Politikerna och den allmänna opinionen för-
höll sig avvaktande; dock kan man notera att ”de 
blå försvarsgrenarna” fann många sympatisörer 
som Sveriges yttre värn mot en hotande omvärld 

där Hitler och Stalin från 1935 rustade för fullt.
Inom !ygvapnet drevs en ideologisk o#ensiv 

för ökade satsningar på luftkrigföringen, fram-
för allt bomb!yget. En serie debattböcker gavs 
ut. Hit hör John Stenbecks Luftkrigföringens mål 
och medel (Stockholm 1935), Björn Bjuggrens 
bok Bomb!yget (Stockholm 1936) och Gustaf 
Adolf Westrings bok Luftkrig (Stockholm 1936). 
Westring gav i sin bok den första samlade presen-
tationen av douhetismen på svenska. Han pekade 
på de ökade hoten mot Sverige, då stormakterna 
med sina nya räckvidder kunde anfalla landet 
med bombförband från både öster och söder (läs: 
Ryssland och Tyskland). Därmed hotades indu-
strin, kommunikationerna och befolkningen allt-
mer; de militära förbanden kunde sprida ut sig 
och skydda sig bättre. Westring befarade att luft-
värn och jakt!yg inte kunde hejda stora bomb-
förband, varför luftskyddet av befolkningen "ck 

Denne skulle föra befälet över huvuddelen av de
operativa krigsflygförbanden. Orosmolnen tät-
nade i Europa och ett nytt storkrig närmade sig.
Inte minst hotet från luften och luftskyddet av
befolkningen blev nu akuta frågor i industrilän-
derna. Flygvapnet fick även en något ökad andel
av försvarsbudgeten, men de stora genombrotten
kom senare, genom försvarsbesluten 1942 och
1948-49.6

Förespråkarna för det offensiva bombkriget
var många. I Sverige präglades debatten av bomb-
krigets förespråkare men det fanns en del skep-
tiker, främst inom marinen och delar av armen,
som såg sina andelar av försvarsbudgeten hotade
och tvivlade på småstaternas förmåga på områ-
det. Politikerna och den allmänna opinionen för-
höll sig avvaktande; dock kan man notera att "de
blå försvarsgrenarna" fann många sympatisörer
som Sveriges yttre värn mot en hotande omvärld

där Hitler och Stalin från 1935 rustade för fullt.
Inom flygvapnet drevs en ideologisk offensiv

för ökade satsningar på luftkrigföringen, fram-
för allt bombflyget. En serie debattböcker gavs
ut. Hit hör John Stenbecks Luftkrigföringens mål
och medel (Stockholm 1935), Björn Bjuggrens
bok Bombflyget (Stockholm 1936) och Gustaf
Adolf Westrings bok Luftkrig (Stockholm 1936).
Westring gav i sin bok den första samlade presen-
tationen av douhetismen på svenska. Han pekade
på de ökade hoten mot Sverige, då stormakterna
med sina nya räckvidder kunde anfalla landet
med bombförband från både öster och söder (läs:
Ryssland och Tyskland). Därmed hotades indu-
strin, kommunikationerna och befolkningen allt-
mer; de militära förbanden kunde sprida ut sig
och skydda sig bättre. Westring befarade att luft-
värn och jaktflyg inte kunde hejda stora bomb-
förband, varför luftskyddet av befolkningen fick
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bli mer passivt, genom skyddsrum. Det svenska 
motmedlet kunde vara attacker med bombför-
band. Inom ramen för Nationernas förbunds 
tänkta sanktionssystem till stöd för Finland fanns 
dessutom möjlighet att basera svenskt strids!yg 
i Finland, vilket skulle ge nya möjligheter till 
insatser österut.7

I den svenska debatten "ck förespråkarna för 
bomb!yget stöd av en rad ledande generalstabs-
o#cerare från armén (Sergel, Bratt, Kleen, C.A. 
Ehrensvärd), men mothugg från sjömilitärt håll. 
Ett argument för bomb!yg var att ett svenskt 
sådant kunde bekämpa "endens baser, det vill 
säga ett periferiförsvar. Marinstabschefen Otto 
Lybeck ansåg dock att detta överbetonades och 
att spanings!yget och samverkan mellan för-
svarsgrenarna var nog så viktiga delar i försvaret 
mot hotet från luften. Marinchefen Charles de 
Champs gick ännu längre och beklagade att !yg-
vapnet nu bildade en egen försvarsgren. Det var 
onödigt. Han föreslog att !ygstridskrafterna på 
nytt skulle delas upp på armé och !otta, vilket 
han ansåg vara mer e$ektivt. Flygvapenchefen, 
general Friis, hade mot den bakgrunden mycket 
svårt att samarbeta med de Champs åren 1937–
39.8 Men generalstaben och !ygvapenledningen 
hade politikernas öra i detta läge. Inte minst 
kretsen kring Ny Militär Tidskrift och Antingen – 
Eller (1930) med Helge Jung, Axel Rappe, Carl 
August Ehrensvärd, Axel Gyllenkrok, Gunnar 
Berggren med !era hade in!ytande.9 Sverige 
följde i hög grad den brittiska linjen med sats-
ning på en stor andel bombplan för att kunna 
slå mot invasionsförsök och "endens baser. Ett 
gynnsamt strategiskt läge bäddade för att tid 
skulle ges för en operativ samverkan mellan 
marinen och !ygvapnet för att hejda "enden. 

Här fanns klara likheter i Sveriges och Stor-
britanniens militärstrategiska lägen. Självklart 
var dock den medelstora makten Sveriges inlåsta 
läge vid ”vallgraven Östersjön”, nära diktaturerna 
Tyskland och Sovjetunionen, mer utsatt och 

bekymmersamt än läget för Stora Britannien, 
ett världsimperium med mycket stora försvars-
resurser. Westring förespråkade RAF-modellen 
för Sverige, inte minst efter tjänstgöring vid ett 
brittiskt bombförband 1936. Utbytet med Stor-
britannien var omfattande. Proportionen mellan 
bombplan och jakt-/spaningsplan låg 1936 högst 
i Sverige och Storbritannien med 60 respektive 
55 procent, medan Finland och Tyskland hade 
40 procent, Italien 35 procent och Frankrike och 
Sovjetunionen endast 20 procent. Sverige följde 
bombdoktrinen. Den brittiske !yg attachén i 
Stockholm skrev 1936 följande hem till London:

It would appear that the British Royal Air 
Force has been chosen as a model upon 
which the Swedish Royal Air Force is orga-
nized and development continues to follow 
on these lines. Recent training methods 
have an obvious British !avour and are 
no doubt the result of attaching o#cers to 
the Central Flying School of the Royal Air 
Force.10 

Det växande lufthotet gjorde att många inte 
trodde att man e$ektivt kunde bemöta bomb-
anfall mot städer, befolkning och industrier. 
Genom införandet av radar och bättre samband 
i Storbritannien och Tyskland kunde dock strids-
ledningen av jakt- och spaningsförbanden för-
bättras. Till detta kom ett utbyggt luftvärn, sär-
skilt kring storstäderna, vilket gjorde att oddsen 
jämnades ut mot de stora bombarmadorna. Sve-
rige var dock långt efter i utvecklingen.11

1930 års försvarskommission studerade ingå-
ende det ökade lufthotet mot Sverige från bland 
annat Sovjetunionen och Tyskland. Här var 
Westring en av experterna. Under arbetets gång 
gick stormakternas utveckling snabbt. Hotet 
från luften mot Sverige växte. I kommissionens 
före detta hemliga arkiv kan man studera utveck-
lingen av de ryska och tyska räckvidderna mot 

bli mer passivt, genom skyddsrum. Det svenska
motmedlet kunde vara attacker med bombför-
band. Inom ramen för Nationernas förbunds
tänkta sanktionssystem till stöd för Finland fanns
dessutom möjlighet att basera svenskt stridsflyg
i Finland, vilket skulle ge nya möjligheter till
insatser österut.?

I den svenska debatten fick förespråkarna för
bombflyget stöd av en rad ledande generalstabs-
officerare från armen (Sergel, Bratt, Kleen, C.A.
Ehrensvärd), men mothugg från sjömilitärt håll.
Ett argument för bombflyg var att ett svenskt
sådant kunde bekämpa fiendens baser, det vill
säga ett periferiförsvar. Marinstabschefen Otto
Lybeck ansåg dock att detta överbetonades och
att spaningsflyget och samverkan mellan för-
svarsgrenarna var nog så viktiga delar i försvaret
mot hotet från luften. Marinchefen Charles de
Champs gick ännu längre och beklagade att flyg-
vapnet nu bildade en egen försvarsgren. Det var
onödigt. Han föreslog att flygstridskrafterna på
nytt skulle delas upp på arme och flotta, vilket
han ansåg vara mer effektivt. Flygvapenchefen,
general Friis, hade mot den bakgrunden mycket
svårt att samarbeta med de Champs åren 1937-
39.8 Men generalstaben och flygvapenledningen
hade politikernas öra i detta läge. Inte minst
kretsen kring Ny Militär Tidskrift och Antingen —
Eller (1930) med Helge Jung, Axel Rappe, Carl
August Ehrensvärd, Axel Gyllenkrok, Gunnar
Berggren med flera hade inflytande. 9 Sverige
följde i hög grad den brittiska linjen med sats-
ning på en stor andel bombplan for att kunna
slå mot invasionsförsök och fiendens baser. Ett
gynnsamt strategiskt läge bäddade for att tid
skulle ges for en operativ samverkan mellan
marinen och flygvapnet för att hejda fienden.

Här fanns klara likheter i Sveriges och Stor-
britanniens militärstrategiska lägen. Självklart
var dock den medelstora makten Sveriges inlåsta
läge vid "vallgraven Östersjön", nära diktaturerna
Tyskland och Sovjetunionen, mer utsatt och
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bekymmersamt än läget for Stora Britannien,
ett världsimperium med mycket stora försvars-
resurser. Westring förespråkade RAF-modellen
för Sverige, inte minst efter tjänstgöring vid ett
brittiskt bombförband 1936. Utbytet med Stor-
britannien var omfattande. Proportionen mellan
bombplan och jakt-/spaningsplan låg 1936 högst
i Sverige och Storbritannien med 60 respektive
55 procent, medan Finland och Tyskland hade
40 procent, Italien 35 procent och Frankrike och
Sovjetunionen endast 20 procent. Sverige följde
bombdoktrinen. Den brittiske flygattachen i
Stockholm skrev 1936 följande hem till London:

It would appear that the British Royal Air
Force has been chosen as a model upon
which the Swedish Royal Air Force is orga-
nized and development continues to follow
on these lines. Recent training methods
have an obvious British flavour and are
no doubt the result of attaching officers to
the Central Flying School of the Royal Air
Force.1°

Det växande lufthotet gjorde att många inte
trodde att man effektivt kunde bemöta bomb-
anfall mot städer, befolkning och industrier.
Genom införandet av radar och bättre samband
i Storbritannien och Tyskland kunde dock strids-
ledningen av jakt- och spaningsförbanden för-
bättras. Till detta kom ett utbyggt luftvärn, sär-
skilt kring storstäderna, vilket gjorde att oddsen
jämnades ut mot de stora bombarmadorna. Sve-
rige var dock långt efter i utvecklingen."

1930 års försvarskommission studerade ingå-
ende det ökade lufthotet mot Sverige från bland
annat Sovjetunionen och Tyskland. Här var
Westring en av experterna. Under arbetets gång
gick stormakternas utveckling snabbt. Hotet
från luften mot Sverige växte. I kommissionens
före detta hemliga arkiv kan man studera utveck-
lingen av de ryska och tyska räckvidderna mot
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Sverige 1930–35. Dessa nådde nu in över Sve-
rige, något måste göras! 

Satsning på flyget
Statsminister Per Albin Hansson (s) drev nu på 
Försvarskommissionen och ville att Sverige skulle 
satsa på att köpa moderna strids!ygplan i Stor-
britannien, helst innan ett nytt storkrig var ett 
faktum. Här blev Westring en bricka i spelet. 
Han "ck regeringens och !ygvapnets uppdrag att 
fara till Storbritannien, utbilda sig vid ett tungt 
bombförband och förbereda materielinköp. 
Denna kommendering 1936 var framsynt och 
bidrog till kontakter och inköp i Storbritannien, 
även om den verkliga skördetiden kom först från 
1944 och framåt. Han blev nu uppdaterad på 
den snabba utvecklingen hos britterna och "ck 
utmärkta kontakter, vilket gav ett viktigt nät verk 
för framtiden. 

Inköpen i Storbritannien misslyckades dock 
före kriget. Stormakterna prioriterade sina egna 
arsenaler. Sverige "ck hålla till godo med att 
köpa halvmoderna Junkersplan (bombplan) i 
Tyskland 1936–37 i stället för moderna jakt- 
och bombplan. Något bättre lyckades man med 
torped!ygplan (från Tyskland). Britterna såg 
Sverige som den starkaste makten i Norden, som 
borde stödjas inför hotet av ett kommande stor-
krig med Hitlertyskland. De satsade dock nu på 
den egna upprustningen och var inte beredda att 
göra svenska modi"kationer, vilket skulle störa 
produktionslinjerna.12 

I 1936 års försvarsbeslut "ck luftstridskraf-
terna en ökad roll i invasionsförsvaret. Försvars-
beslutet skulle genomföras på tio år. Början var 
lovande men i september 1939 bröt storkriget 
ut. Resultatet blev en forcerad svensk upprust-
ning, där luftstridskrafterna efter hand "ck stora 
resurser. Upprustningen "ck ske på ogynnsamma 
villkor under avspärrning och med halvmoderna 
lösningar. Sverige var omringat och inlåst under 
krigsårens beredskap 1939–45 och "ck klara sin 

militära upprustning bäst man kunde. Detta "ck 
dock en positiv e#ekt och ledde till en intensiv 
samverkan mellan statsmakterna/regeringen, 
militären och försvarsindustrin, en tät samverkan 
(”järntriangeln”) som sedan dess har präglat hela 
det svenska försvarets utveckling, på gott och ont. 
Sverige ville bli så självförsörjande som möjligt.

Sverige "ck under beredskapsåren köpa det 
som gick utomlands i fråga om !ygmateriel och 
licensvägen bygga upp en inhemsk produktion, 
vilket dock tog sin rundliga tid. Flygvapnets 
ledarkader med Friis (äldst), Bengt Norden-
skiöld, Stenbeck, Axel Ljungdahl, Nils Söder-
berg och Westring (yngst), samtliga slutligen 
!yg generaler, var alla starkt pådrivande i denna 
process. Här samverkade statsmakterna, indu-
strin och !ygvapnet skickligt i skuggan av kriget 
och lyfte det svenska luftförsvaret till en högre 
nivå (SAAB, Götaverken, ASJA och andra före-
tag).13 

Det svenska luftförsvaret "ck snart ett rejält 
bett, dock först och främst genom luftvärnet, 
där världsledande Bofors nu levererade stora 
serier till den svenska krigsmakten. Luftvärnet 
gick från cirka 230 pjäser år 1939 till omkring 
4$000 pjäser år 1945. Det var en kraftig ökning, 
som även stormakterna noterade. Sverige var en 
medelstor makt, inte en småstat, i deras ögon – 
en bild som inte riktigt stämmer med den egna 
svenska självbilden av den neutrala småstaten.14

Att ska#a moderna strids!ygplan i en e#ek-
tiv linjeorganisation var en svårare och mer 
krävande historia. Även här var Westring djupt 
engagerad tillsammans med hela ledarkadern 
inom !ygvapnet. Sverige byggde nu i egna !yg-
fabriker på licens under åren 1936–43 i bästa 
fall halvmoderna !ygplan, och summan blev 168 
bombplan. Först med leveranser från augusti 
1944 till augusti 1947 tillkom de första hel-
svenska strids!ygplanen, totalt 520 åren 1936–
47. Den svenska !ygindustrin hade byggt 688 
strids!ygplan under ett tiotal år och nu ska#at 

Sverige 1930-35. Dessa nådde nu in över Sve-
rige, något måste göras!

Satsning på flyget
Statsminister Per Albin Hansson (s) drev nu på
Försvarskommissionen och ville att Sverige skulle
satsa på att köpa moderna stridsflygplan i Stor-
britannien, helst innan ett nytt storkrig var ett
faktum. Här blev Westring en bricka i spelet.
Han fick regeringens och flygvapnets uppdrag att
fara till Storbritannien, utbilda sig vid ett tungt
bombförband och förbereda materielinköp.
Denna kommendering 1936 var framsynt och
bidrog till kontakter och inköp i Storbritannien,
även om den verkliga skördetiden kom först från
1944 och framåt. Han blev nu uppdaterad på
den snabba utvecklingen hos britterna och fick
utmärkta kontakter, vilket gav ett viktigt nätverk
för framtiden.

Inköpen i Storbritannien misslyckades dock
före kriget. Stormakterna prioriterade sina egna
arsenaler. Sverige fick hålla till godo med att
köpa halvmoderna Junkersplan (bombplan) i
Tyskland 1936-37 i stället för moderna jakt-
och bombplan. Något bättre lyckades man med
torpedflygplan (från Tyskland). Britterna såg
Sverige som den starkaste makten i Norden, som
borde stödjas inför hotet av ett kommande stor-
krig med Hitlertyskland. De satsade dock nu på
den egna upprustningen och var inte beredda att
göra svenska modifikationer, vilket skulle störa
produktionslinjerna.12

1 1936 års försvarsbeslut fick luftstridskraf-
terna en ökad roll i invasionsförsvaret. Försvars-
beslutet skulle genomföras på tio år. Början var
lovande men i september 1939 bröt storkriget
ut. Resultatet blev en forcerad svensk upprust-
ning, där luftstridskrafterna efter hand fick stora
resurser. Upprustningen fick ske på ogynnsamma
villkor under avspärrning och med halvmoderna
lösningar. Sverige var omringat och inlåst under
krigsårens beredskap 1939-45 och fick klara sin

militära upprustning bäst man kunde. Detta fick
dock en positiv effekt och ledde till en intensiv
samverkan mellan statsmakterna/regeringen,
militären och försvarsindustrin, en tät samverkan
("järntriangeln") som sedan dess har präglat hela
det svenska försvarets utveckling, på gott och ont.
Sverige ville bli så självförsörjande som möjligt.

Sverige fick under beredskapsåren köpa det
som gick utomlands i fråga om flygmateriel och
licensvägen bygga upp en inhemsk produktion,
vilket dock tog sin rundliga tid. Flygvapnets
ledarkader med Friis (äldst), Bengt Norden-
skiöld, Stenbeck, Axel Ljungdahl, Nils Söder-
berg och Westring (yngst), samtliga slutligen
flyggeneraler, var alla starkt pådrivande i denna
process. Här samverkade statsmakterna, indu-
strin och flygvapnet skickligt i skuggan av kriget
och lyfte det svenska luftförsvaret till en högre
nivå (SAAB, Götaverken, ASJA och andra före-
tag) .13

Det svenska luftförsvaret fick snart ett rejält
bett, dock först och främst genom luftvärnet,
där världsledande Bofors nu levererade stora
serier till den svenska krigsmakten. Luftvärnet
gick från cirka 230 pjäser år 1939 till omkring
4 000 pjäser år 1945. Det var en kraftig ökning,
som även stormakterna noterade. Sverige var en
medelstor makt, inte en småstat, i deras ögon —
en bild som inte riktigt stämmer med den egna
svenska självbilden av den neutrala småstaten."

Att skaffa moderna stridsflygplan i en effek-
tiv linjeorganisation var en svårare och mer
krävande historia. Även här var Westring djupt
engagerad tillsammans med hela ledarkadern
inom flygvapnet. Sverige byggde nu i egna flyg-
fabriker på licens under åren 19364 3  i bästa
fall halvmoderna flygplan, och summan blev 168
bombplan. Först med leveranser från augusti
1944 till augusti 1947 tillkom de första hel-
svenska stridsflygplanen, totalt 520 åren 1936-
47. Den svenska flygindustrin hade byggt 688
stridsflygplan under ett tiotal år och nu skaffat

Gustaf Adolf Westring 1 293



294 | Flygvapnet

sig gedigen kompetens och kunnande.
Sveriges !ygplansimport, som främst skedde 

under krig, omfattade halvmodern !ygmateriel, 
sammanlagt 414 importerade strids!ygplan, 
varav 216 från Italien, 63 från Tyskland, 60 från 
USA och 55 från Storbritannien. Denna import 
reglerades via svenska handelsavtal under kriget. 
Totalt lyckades Sverige införska"a 577 nya 
strids!ygplan åren 1936–43. Flyghistorikern 
Klaus-Richard Böhme anger att Sverige under 

åren 1936–45 anska"ade 1 395 strids!ygplan, 
varav 473 var importerade och 922 tillverkade 
i Sverige.15

Först under det sista krigsåret och därefter 
lossnade det med leveranser från SAAB, inköp av 
överskott från USA och Storbritannien år 1945 
samt inköp av jetjaktplanet Vampire från 1946 
och framåt. Detta brittiska köp var state of the 
art och innebar ett genombrott för jet!yg i det 
svenska !ygvapnet.16

sig gedigen kompetens och kunnande.
Sveriges flygplansimport, som främst skedde

under krig, omfattade halvmodern flygmateriel,
sammanlagt 414 importerade stridsflygplan,
varav 216 från Italien, 63 från Tyskland, 60 från
USA och 55 från Storbritannien. Denna import
reglerades via svenska handelsavtal under kriget.
Totalt lyckades Sverige införskaffa 577 nya
stridsflygplan åren 1936-43. Flyghistorikern
Klaus-Richard Böhme anger att Sverige under
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åren 19364 5  anskaffade 1395 stridsflygplan,
varav 473 var importerade och 922 tillverkade
i Sverige."

Först under det sista krigsåret och därefter
lossnade det med leveranser från SAAB, inköp av
överskott från USA och Storbritannien år 1945
samt inköp av jetjaktplanet Vampire från 1946
och framåt. Detta brittiska köp var state of the
art och innebar ett genombrott för jetflyg i det
svenska flygvapnet."
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Westring och beredskapstiden
Gustaf Adolf Westring stod mitt uppe i sin gär-
ning under beredskapen 1939–45. Han plane-
rade för !ygoperationerna 1940–42 direkt under 
Friis och Nordenskiöld. Det svenska !ygvapnet 
tvingades möta omvärlden med ett halv modernt 
!ygvapen, som inte kunde mäta sig med stor-
makterna i duellsituationer, och lägga upp tak-
tiken utifrån detta. Ändå var Sverige militärt 
starkast av de nordiska länderna och detta gällde 
även !ygvapnet. Kriget drabbade Norden hårt 
1939–40 med det "nska vinterkriget och det 
tyska anfallet mot Norge och Danmark den 9 
april 1940. Cirka en tredjedel av det operativa 
svenska !ygvapnet sattes in i "nska vinterkriget i 
Lappland som frivilligförband, den legendariska 
!ottiljen F 19. Den insatsen "ck det sovjetiska 
!yget att påtagligt dämpa sina insatser i norr. 

Efter den 9 april 1940 låg Sverige omringat 
och avspärrat från världshaven till krigets slut. 
(Undantag var Göteborgstra"ken, den så kal- 
lade lejdtra"ken.) Sveriges fred och neutralitet 
respekterades dock av de krigförande, varvid 
inte minst !ottan hade en strategisk betydelse 
som skydd för Sverige. På sikt blev nu luftstrids-
krafterna ett gott komplement till marinen i det 
svenska yttre försvaret, periferiförsvaret. Det 
väckte respekt hos stormakterna redan under 
beredskapen och sedan ännu tydligare under det 
kalla kriget. Sverige förblev i praktiken mycket 
av ett beredskapssamhälle med ett välorganiserat 
totalförsvar under femtio år, 1940–90.17

Under den långa försvarsberedskapen under 
andra världskriget, som o#ciellt varade från 
den 1 september 1939 till den 30 juni 1945, 

ställdes Sverige om på krigsfot. Stat, krigsmakt 
och näringsliv samarbetade nu med fart och 
kraft, och den militära upprustningen forcera-
des och uppgick tidvis till halva statsbudgeten. 
Den nationella samlingsregeringens huvudmål 
var fred, folkförsvar och folkförsörjning. Detta 
lyckades man förverkliga under det rasande 
världskriget. Utan det militära försvarets styrka 
hade detta knappast gått, vilket vi skall åter-
komma till. Upprustningen och omställningen 
av produktionen led av bristen på importerade 
insatsvaror och högteknologi. Sveriges stora för-
svarsindustri var dock en ovärderlig tillgång och 
nu utvecklades den så kallade svenska pro!len på 
viktiga materielområden, inte minst inom !yg-
vapnet.18

Den svenska styrkan, som växte snabbt under 
beredskapen, politiskt, ekonomiskt och militärt, 
har enligt min mening underskattats av forsk-
ningen, som inte har analyserat denna strategiskt 
och i storkrigets kontext. Även luftförsvaret var 
här en viktig del. Försvaret hade visserligen en 
rad svagheter, men ökade successivt sin styrka 
och fungerade som ett strategiskt tröskelförsvar 
– ”ett lagom försvar” – som verkade tillräckligt 
avskräckande på främst Hitlertyskland. Sverige 
var en svår politisk och militär nöt för Hitler 
och Stalin att knäcka under paktåren 1939–41. 
Det gällde även de följande krigsåren, från mid-
sommar 1941 till 1945, då kriget främst var 
kon centrerat till östfronten, där 80 procent av 
förbanden fanns och kriget avgjordes. Både Tysk-
land och Sovjetunionen bevakade noga Sve rige 
men fann det klokast att avstå från att attackera 
landet eller att försöka pressa Sverige in i kriget 

Sverige var i första hand mottagare av militär 
teknologi, men det fanns undantag. Bofors 40 mm 
luftvärnskanon fick internationellt genomslag och 
särskilt britterna byggde den på licens i stort antal. 
Kanonen kom att bli Bofors största framgång någon-

sin. Den piratkopierades även i tusentals exemplar 
och deltog på alla fronter 1939–45 under beteck-
ningen The Bofors Gun.

Sverige var i första hand mottagare av militär
teknologi, men det fanns undantag. Bofors 40 mm
luftvärnskanon fick internationellt genomslag och
särskilt britterna byggde den på licens i stort antal.
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Westring och beredskapstiden
Gustaf Adolf Westring stod mitt uppe i sin gär-
ning under beredskapen 1939-45. Han plane-
rade för flygoperationerna 1940-42 direkt under
Friis och Nordenskiöld. Det svenska flygvapnet
tvingades möta omvärlden med ett halvmodernt
flygvapen, som inte kunde mäta sig med stor-
makterna i duellsituationer, och lägga upp tak-
tiken utifrån detta. Ändå var Sverige militärt
starkast av de nordiska länderna och detta gällde
även flygvapnet. Kriget drabbade Norden hårt
1939-40 med det finska vinterkriget och det
tyska anfallet mot Norge och Danmark den 9
april 1940. Cirka en tredjedel av det operativa
svenska flygvapnet sattes in i finska vinterkriget i
Lappland som frivilligförband, den legendariska
flottiljen F 19. Den insatsen fick det sovjetiska
flyget att påtagligt dämpa sina insatser i norr.

Efter den 9 april 1940 låg Sverige omringat
och avspärrat från världshaven till krigets slut.
(Undantag var Göteborgstrafiken, den så kal-
lade lejdtrafiken.) Sveriges fred och neutralitet
respekterades dock av de krigförande, varvid
inte minst flottan hade en strategisk betydelse
som skydd för Sverige. På sikt blev nu luftstrids-
krafterna ett gott komplement till marinen i det
svenska yttre försvaret, periferiförsvaret. Det
väckte respekt hos stormakterna redan under
beredskapen och sedan ännu tydligare under det
kalla kriget. Sverige förblev i praktiken mycket
av ett beredskapssamhälle med ett välorganiserat
totalförsvar under femtio år, 1940-90.'7

Under den långa försvarsberedskapen under
andra världskriget, som officiellt varade från
den 1 september 1939 till den 30 juni 1945,

sin. Den piratkopierades även i  tusentals exemplar
och deltog på alla fronter 1939-45 under beteck-
ningen The Bofors Gun.

ställdes Sverige om på krigsfot. Stat, krigsmakt
och näringsliv samarbetade nu med fart och
kraft, och den militära upprustningen forcera-
des och uppgick tidvis till halva statsbudgeten.
Den nationella samlingsregeringens huvudmål
var fred, folkförsvar och folkförsörjning. Detta
lyckades man förverkliga under det rasande
världskriget. Utan det militära försvarets styrka
hade detta knappast gått, vilket vi skall åter-
komma till. Upprustningen och omställningen
av produktionen led av bristen på importerade
insatsvaror och högteknologi. Sveriges stora för-
svarsindustri var dock en ovärderlig tillgång och
nu utvecklades den så kallade svenska profilen på
viktiga materielområden, inte minst inom flyg-
vapnet."

Den svenska styrkan, som växte snabbt under
beredskapen, politiskt, ekonomiskt och militärt,
har enligt min mening underskattats av forsk-
ningen, som inte har analyserat denna strategiskt
och i storkrigets kontext. Även luftförsvaret var
här en viktig del. Försvaret hade visserligen en
rad svagheter, men ökade successivt sin styrka
och fungerade som ett strategiskt tröskelförsvar
— "ett lagom försvar" — som verkade tillräckligt
avskräckande på främst Hitlertyskland. Sverige
var en svår politisk och militär nöt för Hitler
och Stalin att knäcka under paktåren 1939-41.
Det gällde även de följande krigsåren, från mid-
sommar 1941 til l 1945, då kriget främst var
koncentrerat till östfronten, där 80 procent av
förbanden fanns och kriget avgjordes. Både Tysk-
land och Sovjetunionen bevakade noga Sverige
men fann det klokast att avstå från att attackera
landet eller att försöka pressa Sverige in i kriget
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(även om Stalin gjorde försök vid Moskva-
konferensen 1943). Hitler var alltid misstänk-
sam mot Sverige som ett antinazistiskt land och 
hot i den norra !anken men lät sig nöja med 
krigshandeln och inringningen av Sverige. Det 
gjorde att landet knappast kunde gå över på "en-
dens sida – tyskarna skulle snabba kunna sätta in 
motåtgärder.19

Inom !ygvapnet organiserades Flygeskadern 
och Flygkrigshögskolan i september 1939 med 
den legendariske Nordenskiöld som dubbelchef. 
Sverige "ck också en modern !ygbasorganisation 
och började systematiskt utnyttja landsvägar som 
krigsbaser, sannolikt först i världen.20 Den tyska 
militären (Göring med !era) ansåg under våren 
1940 att ett anfall mot Sverige och en tysk ocku-
pation skulle kräva mellan 20 och 30 armédi-
visioner för att lyckas, mot 6 för Norge och 1 
för Danmark. Det hade Tyskland inte råd med. 
I takt med den svenska upprustningen växte 
Sveriges styrka. Det tyska militära budet för att 
ta Sverige höjdes till mellan 30 och 40 divisio-
ner under åren 1941–42 och på tysk sida ansåg 
man i en analys 1943 att Sverige kunde klara en 
total tysk blockad och avspärrning under ett år.21 
Priset för freden var dock en fortsatt tysk-svensk 
handel, vilket båda länderna prioriterade. Här 
hade det inringade Sverige ett tvångsläge och 
inga alternativ så som kriget kom att utvecklas 
1940–43. Det är betecknande att den hänsyns-
löse men intelligente Göring åren 1940–42 såg 
den svenska armén och !ottan som svåra mot-
ståndare i ett krig men ansåg att det svenska !yg-
vapnet ännu var för svagt och hävdade att det 
skulle sopas bort på några dagar. 

En av Nordenskiölds viktigaste medarbe-
tare i !ygvapnets tillväxtprocess var Westring. 
År 1936 utnämndes han till kapten, 1939 till 
major och sedan till chef för !ygvapnets ope-
rationsavdelning i försvarsstaben mellan den 1 
oktober 1940 och den 1 juli 1942. Westring o#-
rade sig nu helt i tjänsten, fullt i linje med den 
starka kårandan och !ygvapnets credo: ”Det gör 
detsamma var du stupar kavaljer.” Beredskapen 
var krävande och pressade materiel och personal 
hårt. Den viktiga spaningen i närområdet bygg-
des ut. Sverige hade ett svagt !ygvapen 1939–40 
men både kvantitet och kvalitet höjdes för varje 
krigsår genom ett hängivet arbete i alla led; Sve-
riges vingar växte. Luftvärnet mångdubblades på 
några år, men för !ygvapnet tog det längre tid. 

Nu började !ygvapnets metamorfos. I stor 
enighet beslutade 1940 års riksdag att fyra nya 
!yg!ottiljer skulle sättas upp (två jakt- och två 
spanings!ottiljer). I försvarets femårsplan till-
kom fem nya !ottiljer (tre jakt-, en bomb- och 
en torped!ottilj) samt inrättandet av tre !yg-
eskadrar och 1944 ytterligare en jakt!ottilj – 
sammanlagt tio nya !yg!ottiljer. Det var en upp-
rustning utan like av det svenska !ygvapnet.22

Genom Westring och !ygattachén i London 
"ck Sverige goda underrättelser om !ygkrigets 
utveckling på västfronten. I Westrings arkiv kan 
man läsa rapporter om att Luftwa!e under slaget 
om Storbritannien räknade 1 162 jaktplan och 
1 871 bombplan i augusti 1940 mot RAF:s 888 
jaktplan och 576 bombplan. Läget i september 
1944 var helt annorlunda. Nu hade de allie-
rades styrka i väst ökat till 4 532 jaktplan och 
2 682 bombplan mot tyskarnas 2 473 jaktplan 

Tyska generaler, med Luftwaffechefen Göring i spet-
sen, studerar från den franska kusten attackerna mot 
södra Storbritannien 1940. Slaget om Storbritannien 
rasade men Hitler avbröt planerna på en invasion av 
de brittiska öarna. Göring står med huvudet vänt åt 
höger till vänster i bild.

Tyska generaler, med Luftwaffechefen Göring i spet-
sen, studerar från den franska kusten attackerna mot
södra Storbritannien 1940. Slaget om Storbritannien
rasade men Hitler avbröt planerna på en invasion av
de brittiska öarna. Göring står med huvudet vänt åt
höger till vänster i bild.

(även om Stalin gjorde försök vid Moskva-
konferensen 1943). Hitler var alltid misstänk-
sam mot Sverige som ett antinazistiskt land och
hot i den norra flanken men lät sig nöja med
krigshandeln och inringningen av Sverige. Det
gjorde att landet knappast kunde gå över på fien-
dens sida — tyskarna skulle snabba kunna sätta in
motåtgärder.19

Inom flygvapnet organiserades Flygeskadern
och Flygkrigshögskolan i september 1939 med
den legendariske Nordenskiöld som dubbelchef.
Sverige fick också en modern flygbasorganisation
och började systematiskt utnyttja landsvägar som
krigsbaser, sannolikt först i världen.20 Den tyska
militären (Göring med flera) ansåg under våren
1940 att ett anfall mot Sverige och en tysk ocku-
pation skulle kräva mellan 20 och 30 armsdi-
visioner för att lyckas, mot 6 för Norge och 1
för Danmark. Det hade Tyskland inte råd med.
I takt med den svenska upprustningen växte
Sveriges styrka. Det tyska militära budet för att
ta Sverige höjdes till mellan 30 och 40 divisio-
ner under åren 1941-42 och på tysk sida ansåg
man i en analys 1943 att Sverige kunde klara en
total tysk blockad och avspärrning under ett år.2'
Priset för freden var dock en fortsatt tysk-svensk
handel, vilket båda länderna prioriterade. Här
hade det inringade Sverige ett tvångsläge och
inga alternativ så som kriget kom att utvecklas
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löse men intelligente Göring åren 1940-42 såg
den svenska armen och flottan som svåra mot-
ståndare i ett krig men ansåg att det svenska flyg-
vapnet ännu var för svagt och hävdade att det
skulle sopas bort på några dagar.
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En av Nordenskiölds viktigaste medarbe-
tare i flygvapnets tillväxtprocess var Westring.
År 1936 utnämndes han till kapten, 1939 till
major och sedan till chef för flygvapnets ope-
rationsavdelning i försvarsstaben mellan den 1
oktober 1940 och den 1 juli 1942. Westring off-
rade sig nu helt i tjänsten, fullt i linje med den
starka kårandan och flygvapnets credo: "Det gör
detsamma var du stupar kavaljer." Beredskapen
var krävande och pressade materiel och personal
hårt. Den viktiga spaningen i närområdet bygg-
des ut. Sverige hade ett svagt flygvapen 1939-40
men både kvantitet och kvalitet höjdes för varje
krigsår genom ett hängivet arbete i alla led; Sve-
riges vingar växte. Luftvärnet mångdubblades på
några år, men för flygvapnet tog det längre tid.

Nu började flygvapnets metamorfos. I  stor
enighet beslutade 1940 års riksdag att fyra nya
flygflottiljer skulle sättas upp (två jakt- och två
spaningsflottiljer). I  försvarets femårsplan till-
kom fem nya flottiljer (tre jakt-, en bomb- och
en torpedflottilj) samt inrättandet av tre flyg-
eskadrar och 1944 ytterligare en jaktflottilj —
sammanlagt tio nya flygflottiljer. Det var en upp-
rustning utan like av det svenska flygvapnet.22

Genom Westring och flygattachen i London
fick Sverige goda underrättelser om flygkrigets
utveckling på västfronten. I Westrings arkiv kan
man läsa rapporter om att Luftwaffe under slaget
om Storbritannien räknade 1 162 jaktplan och
1 871 bombplan i augusti 1940 mot RAF:s 888
jaktplan och 576 bombplan. Läget i september
1944 var helt annorlunda. Nu hade de allie-
rades styrka i väst ökat till 4 532 jaktplan och
2 682 bombplan mot tyskarnas 2 473 jaktplan
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och endast 209 bombplan. De allierade hade nu 
överlägsenhet i luften.23

Studieresor till Tyskland och Storbritannien
Under brinnande krig gjorde Westring tillsam-
mans med major Bengt Bengtsson, chef för för-
svarsstabens luftförsvarsavdelning, en studieresa 
till Tyskland på en o!ciell inbjudan som även 
omfattade sex "nska #ygo!cerare. Den kom till 
stånd mellan den 25 februari och den 14 mars 
1941. Det var en tysk invit och ett delikat upp-
drag, som gav en chans att ska$a sig insyn i den 
tyska organisationen och krigföringen. Nu "ck 
man i klartext veta hur tyskarna såg på kriget, 
framtiden och på Sverige. Den 11 mars bjöd 
Göring på lunch i #ygministeriet. I en hemlig 
rapport noterade Westring och Bengtsson att 
tyskarna såg med viss arrogans på Sverige, som 
inte ville förstå den tyska nyordningen. Finland 
ansågs bättre förstå värdet av att söka skydd hos 
Tyskland. ”Det verkar som om "nnarna redan 
är på mycket god fot med tyskarna”. Resan gick 
först till Berlin, sedan till Bryssel och kanal kusten 
och därefter till Paris där Haus der Flieger besök-

tes. Man besökte även fronten vid kanalkusten, 
där dock #ygkrigföringen hade avstannat jämfört 
med blitzen under 1940. I Abbeville bekantade 
sig Westring med Messerschmitt Bf 109, tys-
karnas ledande jaktplan. (Sverige var nära att få 
köpa detta plan vid en handelsför handling med 
Tyskland, men löften togs tillbaka och det blev 
inget inköp.) Resan gick sedan åter till Berlin 
och ett besök hos general Seidel, generalkvar-
termästaren. Det var nu uppenbart att tyskarna 
”odlade” den svensk-"nska delegationen inför ett 
eventuellt fälttåg mot Sovjet unionen.

I slutrapporten från studieresan betonade 
Bengtsson och Westring med eftertryck att den 
tyska samverkan mellan operativa #ygförband 
och arméförbanden grundade sig på samarbete 
mellan likställda chefer. Detta till skillnad från 
den svenska arméledningen och generalstaben, 
som ville underordna #ygförbanden. Även den 
tyska #ygbasorganisationen, som var fristående 
för de operativa förbanden, sågs som ett före-
döme, den så kallade Fliegerhorst-organisationen. 
Studieresan följdes senare upp i Tyskland av #yg-
attachén i Berlin Paul af Uhr och stabschefen 

och endast 209 bombplan. De allierade hade nu
överlägsenhet i luften.23

Studieresor till Tyskland och Storbritannien
Under brinnande krig gjorde Westring tillsam-
mans med major Bengt Bengtsson, chef för för-
svarsstabens luftförsvarsavdelning, en studieresa
till Tyskland på en officiell inbjudan som även
omfattade sex finska flygofficerare. Den kom till
stånd mellan den 25 februari och den 14 mars
1941. Det var en tysk invit och ett delikat upp-
drag, som gav en chans att skaffa sig insyn i den
tyska organisationen och krigföringen. Nu fick
man i klartext veta hur tyskarna såg på kriget,
framtiden och på Sverige. Den 11 mars bjöd
Göring på lunch i flygministeriet. I en hemlig
rapport noterade Westring och Bengtsson att
tyskarna såg med viss arrogans på Sverige, som
inte ville förstå den tyska nyordningen. Finland
ansågs bättre förstå värdet av att söka skydd hos
Tyskland. "Det verkar som om finnarna redan
är på mycket god fot med tyskarna". Resan gick
först till Berlin, sedan till Bryssel och kanalkusten
och därefter till Paris där Haus der Flieger besök-

tes. Man besökte även fronten vid kanalkusten,
där dock flygkrigföringen hade avstannat jämfört
med blitzen under 1940. I Abbeville bekantade
sig Westring med Messerschmitt Bf109, tys-
karnas ledande jaktplan. (Sverige var nära att ä
köpa detta plan vid en handelsförhandling med
Tyskland, men löften togs tillbaka och det blev
inget inköp.) Resan gick sedan åter till Berlin
och ett besök hos general Seidel, generalkvar-
termästaren. Det var nu uppenbart att tyskarna
"odlade" den svensk-finska delegationen inför ett
eventuellt fälttåg mot Sovjetunionen.

I slutrapporten från studieresan betonade
Bengtsson och Westring med eftertryck att den
tyska samverkan mellan operativa flygförband
och armsförbanden grundade sig på samarbete
mellan likställda chefer. Detta till skillnad från
den svenska armsledningen och generalstaben,
som ville underordna flygförbanden. Även den
tyska flygbasorganisationen, som var fristående
för de operativa förbanden, sågs som ett före-
döme, den så kallade Fliegerhorst-organisationen.
Studieresan följdes senare upp i Tyskland av flyg-
attach& i Berlin Paul af Uhr och stabschefen
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Nordenskiöld inför 1942 års försvarsordning. 
Flygvapnet förordade nu att Sverige skulle följa 
delar av de tyska erfarenheterna och basorgani-
sationen. Så blev också fallet.24

Westrings goda brittiska kontakter var en stor 
tillgång och förnekade sig inte vid krigsslutet. 
På brittiskt initiativ !ck han göra en studieresa 
till London den 10–14 februari 1945, i slutske-
det av kriget. Han !ck nu en ingående oriente-
ring i den brittiska luftkrigföringen och även i 
"yg industrins möjligheter att hjälpa Sverige att 
bygga ut och modernisera sitt "ygvapen. Det var 
en klar signal till Sverige. Some Aspects of British 
Air Strategy heter en hemligstämplad samman-
fattning av den brittiska luftkrigföringen som 
Westring nu förde hem och delgav "ygstaben 
med "era myndigheter. Även "ygattachén i 
London, Frank Cervell, bidrog till detta lyck-
ade resultat. Brittiska krigserfarenheter kunde 
nu i !ltrerad form snabbt föras ut i "ygvapnets 
utbildning. Ett annat exempel är en mycket 
detaljerad och initierad rapport om "ygkrig-
föringen 1943–45 som Westring !ck senare och 
kunde bearbeta för svenska syften. Här fanns 
erfarenheter från bombkriget, men även den 
nya stridsledningen av jakten, och källkritiska 
jämförelser mellan olika förlustsi#ror från de 
krigförande makterna.25 

Intensiva försök 1940–44 att köpa moderna 
jakt- och attackplan under brinnande krig i 
Tyskland och Storbritannien misslyckades. Sve-
rige !ck hålla till godo med egen utveckling 
genom staten-SAAB, vilket tog lång tid, och 
smärre inköp från USA (Seversky), Tyskland 
(Heinkel) och Italien (Fiat, Caproni). Icke desto 
mindre kom utbildningen, stridsledningen och 
bassystemet inom "ygvapnet att ta stora kliv 
framåt och förbättras. Flygmaterielen var dock 
till stora delar omodern eller halvmodern (jakt-, 
bomb"yg) och en del pressades utöver förmågan 
(till exempel Caproni) med många haverier som 
följd. Först under de sista krigsåren, 1943–45, 

skedde en klar förbättring genom tillförsel av 
J 21, J 22, S 17/B 17, S 18/B 18 från SAAB samt 
inköp av jaktplanen J 26 (Mustang, USA) och 
J 28 (Vampire, Storbritannien) 1945/46.26 

Intressanta är de tyska och amerikanska 
bedömningarna av det svenska "ygvapnets för-
måga 1942–45. Under hösten 1943 såg Hitler 
och Oberkommando der Wehrmacht (OKW) Sve-
rige som ett växande hot i luften, inte minst om 
en svensk samverkan med västmakterna kunde 
etableras. Hitler såg dessutom allierade "ygbaser 
i Sverige som ett dödligt hot i den norra "anken, 
vilket till varje pris måste stoppas. Åren 1944–45 
hade därför OKW, under intryck av sönderfal-
lande tyska fronter, planer på att beskjuta Sverige 
med V 1- och V 2-rakter för att hindra landet att 
gå in i kriget och upplåta "ygbaser för angreppen 
mot Tyskland. Till saken hör att brittiska och 
amerikanska bombarmador från Storbritannien 
åren 1943–45 systematiskt tog vägen över Skåne 
och Sydsverige för att undvika tysk eld. Tyska 
diplomatiska protester !ck dock föga respons 
i Sverige, där man ansåg att bombplanen "ög 
över det så kallade neutralitetstaket. (Luftkrig-
föringen var inte reglerad i Haagkonventionen 
och i neutralitetsreglerna. Här fanns ett tolk-
ningsutrymme, och svenskt luftvärn nådde inte 
särskilt högt, vilket kan ha varit ett medvetet 
val.) I praktiken utkämpades nattliga strider över 
Sydsverige 1943–45 mellan tysk nattjakt och 
allierade bombförband. För den svenska neutra-
liteten blev detta ett dilemma, för det svenska 
luftförsvaret likaså, där man främst nöjde sig 
med att markera med varningsskott på medellåg 
höjd utan att blanda sig i striderna över svenskt 
territorium. 27 

Gustaf Adolf Westring verkade under bered-
skapen intensivt i luftförsvaret, först som chef 
för "ygoperationsavdelningen i försvarsstaben, 
sedan som "ottiljchef. Beredskapen krävde 
mycket och satte förbanden på hårda prov, även 
om man slapp kriget.

Nordenskiöld inför 1942 års försvarsordning.
Flygvapnet förordade nu att Sverige skulle följa
delar av de tyska erfarenheterna och basorgani-
sationen. Så blev också fallet.24

Westrings goda brittiska kontakter var en stor
tillgång och förnekade sig inte vid krigsslutet.
På brittiskt initiativ fick han göra en studieresa
till London den 10-14 februari 1945, i slutske-
det av kriget. Han fick nu en ingående oriente-
ring i den brittiska luftkrigföringen och även i
flygindustrins möjligheter att hjälpa Sverige att
bygga ut och modernisera sitt flygvapen. Det var
en klar signal till Sverige. Some Aspects of British
Air Strategy heter en hemligstämplad samman-
fattning av den brittiska luftkrigföringen som
Westring nu förde hem och delgav flygstaben
med flera myndigheter. Även flygattachén i
London, Frank Cervell, bidrog till detta lyck-
ade resultat. Brittiska krigserfarenheter kunde
nu i filtrerad form snabbt föras ut i flygvapnets
utbildning. Ett annat exempel är en mycket
detaljerad och initierad rapport om flygkrig-
föringen 19434 5  som Westring fick senare och
kunde bearbeta för svenska syften. Här fanns
erfarenheter från bombkriget, men även den
nya stridsledningen av jakten, och källkritiska
jämförelser mellan olika förlustsiffror från de
krigförande maktema.25

Intensiva försök 1940-44 att köpa moderna
jakt- och attackplan under brinnande krig i
Tyskland och Storbritannien misslyckades. Sve-
rige fick hålla till godo med egen utveckling
genom staten-SAAB, vilket tog lång tid, och
smärre inköp från USA (Seversky), Tyskland
(Heinkel) och Italien (Fiat, Caproni). Icke desto
mindre kom utbildningen, stridsledningen och
bassystemet inom flygvapnet att ta stora kliv
framåt och förbättras. Flygmaterielen var dock
till stora delar omodern eller halvmodern (jakt-,
bombflyg) och en del pressades utöver förmågan
(till exempel Caproni) med många haverier som
följd. Först under de sista krigsåren, 1943-45,

298 1 Flygvapnet

skedde en klar förbättring genom tillförsel av
J21, J22, S 17/B 17, S 18/B 18 från SAAB samt
inköp av jaktplanen J 26 (Mustang, USA) och
J 28 (Vampire, Storbritannien) 1945/46.26

Intressanta är de tyska och amerikanska
bedömningarna av det svenska flygvapnets för-
måga 1942-45. Under hösten 1943 såg Hitler
och Oberkommando der Wehrmacht (OKW) Sve-
rige som ett växande hot i luften, inte minst om
en svensk samverkan med västmakterna kunde
etableras. Hitler såg dessutom allierade flygbaser
i Sverige som ett dödligt hot i den norra flanken,
vilket till varje pris måste stoppas. Åren 1944-45
hade därför OMIT, under intryck av sönderfal-
lande tyska fronter, planer på att beskjuta Sverige
med V1- och V 2-rakter för att hindra landet att
gå in i kriget och upplåta flygbaser för angreppen
mot Tyskland. Till saken hör att brittiska och
amerikanska bombarmador från Storbritannien
åren 1943-45 systematiskt tog vägen över Skåne
och Sydsverige för att undvika tysk eld. Tyska
diplomatiska protester fick dock föga respons
i Sverige, där man ansåg att bombplanen flög
över det så kallade neutralitetstaket. (Luftkrig-
föringen var inte reglerad i Haagkonventionen
och i neutralitetsreglerna. Här fanns ett tolk-
ningsutrymme, och svenskt luftvän nådde inte
särskilt högt, vilket kan ha varit ett medvetet
val.) I praktiken utkämpades nattliga strider över
Sydsverige 1943-45 mellan tysk nattjakt och
allierade bombförband. För den svenska neutra-
liteten blev detta ett dilemma, för det svenska
luftförsvaret likaså, där man främst nöjde sig
med att markera med varningsskott på medellåg
höjd utan att blanda sig i striderna över svenskt
territorium. 27

Gustaf Adolf Westring verkade under bered-
skapen intensivt i luftförsvaret, först som chef
för flygoperationsavdelningen i försvarsstaben,
sedan som flottiljchef. Beredskapen krävde
mycket och satte förbanden på hårda prov, även
om man slapp kriget.
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Ett problem för Sverige var stridsledningen, 
där man var en bra bit efter stormakterna, främst 
Storbritannien och Tyskland, och först 1944–45 
började få modern materiel, inklusive radar. Den 
1 juli 1942 blev Westring överstelöjtnant och 
chef för Västmanlands !yg!ottilj, F 1, (”tunga 
bomben”) i Västerås och den 1 juli 1943 "ck han 
den kungliga fullmakten som överste i !ygvap-
net. Åren 1942–45 var han chef för F 1. 

Efter beredskapstiden 
Gustaf Adolf Westring blev chef för Flygkrigs-
högskolan den 1 oktober 1945 till den 30 juni 
1947. Den 1 juli 1947 blev han chef för !ygsta-
ben under !ygvapenchefen Nordenskiöld. Han 
kom att stanna som !ygstabschef i tio år. Det 
var en ny intensiv tid. Westrings goda kontakter 
i Storbritannien "ck nu starkt genomslag och 
Sverige kunde även bygga upp en stridsledning 
som skulle komma att bli toppmodern (Stril 
50, senare Stril 60). Jaktplanet Vampire höll 
hög klass liksom J 34 Hawker Hunter – båda 
brittisk import – och följdes snart av SAAB:s 
framgångsrika inhemska produktion, 29-serien 
(”Tunnan”), 32-serien (”Lansen”) och 35-serien 
(”Draken”).28

Sveriges !ygvapen nådde under 1950-talet 
internationell nivå, vilket skapade respekt i om- 
världen. Sverige blev en regional militär stor-
makt och fyllde i praktiken rollen av ett starkt 
västförsvar på den ”norra !anken” under det 
kalla krigets första del. Sverige fyllde dessutom 
en tid ett militärt vakuum i Nordeuropa och här 
betydde det svenska !ygvapnet mycket. Den så 
kallade nordiska balansen etablerades mellan 
maktblocken och Sverige var här en viktig aktör; 
Sverige var strategiskt centralmakten i Norden 
stödd av ett starkt totalförsvar och ett exceptio-
nellt starkt luftförsvar.

Under den långa tjänsten som chef för !yg-
staben 1947–57 avstod Westring från att bli 
eskaderchef – oklart varför – vilket hade varit 

en förutsättning för att gå vidare i !ygvapen-
karriären. Det betydde att han på sikt mer kom 
att satsa på en karriär mot militärledningen, 
internationella uppgifter och andra typer av 
toppbefattningar inom försvaret. Kanske ville 
han nu få ett något lugnare liv efter många slit-
samma och intensiva tjänsteår. Den 1 juli 1950 
utnämndes han till generalmajor i !ygvapnet. 
Gratulationerna från västmakterna var påfal-
lande varma och hjärtliga, inte minst från brit-
tisk och fransk sida. Westring hade ett mycket 
gott namn i Washington, London och Paris. På 
fransk sida uppskattade man honom till exempel 
som författare och !ygteoretiker, och hans bok 
om !ygkrigföringen översattes. Han dekorerades 
med Hederslegionen på den franska ambassaden 
i Stockholm 1950 och ett fransk-svenskt militärt 
samarbete utvecklades efter hand, bland annat 
på robotsidan.

Westring hade som nämnts mycket goda kon-
takter i Storbritannien och även i de nordiska 
länderna och utvidgade sedan dessa även till USA 
och Kanada. Han reste nu också intensivt. Detta 
bidrog till möjligheterna för Sverige att ska#a 
modern !ygmateriel efter det andra världskriget. 
År 1945 kunde man inte bara köpa jaktplanet 
Mustang utan även spaningsversionen av Spit"re 
(surplus från USA och Storbritannien), vilket 
gav ett tekniklyft. I övergången till jet åldern 
1946– 50 var Westring åter en dörröppnare och 
Sve rige "ck ett genombrott genom inköpen av 
brit tiska Vampire 1946–47. Detta följdes upp 
av inköp av radar och sedan av det högmoderna 
Stril 60-systemet från britterna. Det senare var 
en sensation, då det egentligen var till enbart 
för NATO-medlemmar. Då NATO inte kunde 
enas om systemet ville britterna hellre sälja till 
Sverige, som man litade på som en del av västför-
svaret, även om Sverige formellt var alliansfritt. 
Teknikhistorikern Johan Gribbes avhandling vid 
KTH från 2011 om Stril 60 visar Westrings roll 
som dörröppnare.29

Ett problem för Sverige var stridsledningen,
där man var en bra bit efter stormakterna, främst
Storbritannien och Tyskland, och först 1944-45
började få modern materiel, inklusive radar. Den
1 juli 1942 blev Westring överstelöjtnant och
chef för Västmanlands flygflottilj, F 1, ("tunga
bomben") i Västerås och den 1 juli 1943 fick han
den kungliga fullmakten som överste i flygvap-
net. Åren 1942-45 var han chef för F 1.

Efter beredskapstiden
Gustaf Adolf Westring blev chef för Flygkrigs-
högskolan den 1 oktober 1945 till den 30 juni
1947. Den 1 juli 1947 blev han chef för flygsta-
ben under flygvapenchefen Nordenskiöld. Han
kom att stanna som flygstabschef i tio år. Det
var en ny intensiv tid. Westrings goda kontakter
i Storbritannien fick nu starkt genomslag och
Sverige kunde även bygga upp en stridsledning
som skulle komma att bli toppmodern (Stril
50, senare Stril 60). Jaktplanet Vampire höll
hög klass liksom J 34 Hawker Hunter — båda
brittisk import — och följdes snart av SAAB:s
framgångsrika inhemska produktion, 29-serien
("Tunnan"), 32-serien ("Lansen") och 35-serien
("Draken").28

Sveriges flygvapen nådde under 1950-talet
internationell nivå, vilket skapade respekt i om-
världen. Sverige blev en regional militär stor-
makt och fyllde i praktiken rollen av ett starkt
västförsvar på den "norra flanken" under det
kalla krigets första del. Sverige fyllde dessutom
en tid ett militärt vakuum i Nordeuropa och här
betydde det svenska flygvapnet mycket. Den så
kallade nordiska balansen etablerades mellan
maktblocken och Sverige var här en viktig aktör;
Sverige var strategiskt centralmakten i Norden
stödd av ett starkt totalförsvar och ett exceptio-
nellt starkt luftförsvar.

Under den långa tjänsten som chef för flyg-
staben 1947-57 avstod Westring från att bli
eskaderchef — oklart varför — vilket hade varit

en förutsättning för att gå vidare i flygvapen-
karriären. Det betydde att han på sikt mer kom
att satsa på en karriär mot militärledningen,
internationella uppgifter och andra typer av
toppbefattningar inom försvaret. Kanske ville
han nu få ett något lugnare liv efter många slit-
samma och intensiva tjänsteår. Den 1 juli 1950
utnämndes han till generalmajor i flygvapnet.
Gratulationerna från västmakterna var påfal-
lande varma och hjärtliga, inte minst från brit-
tisk och fransk sida. Westring hade ett mycket
gott namn i Washington, London och Paris. På
fransk sida uppskattade man honom till exempel
som författare och flygteoretiker, och hans bok
om flygkrigföringen översattes. Han dekorerades
med Hederslegionen på den franska ambassaden
i Stockholm 1950 och ett fransk-svenskt militärt
samarbete utvecklades efter hand, bland annat
på robotsidan.

Westring hade som nämnts mycket goda kon-
takter i Storbritannien och även i de nordiska
länderna och utvidgade sedan dessa även till USA
och Kanada. Han reste nu också intensivt. Detta
bidrog till möjligheterna för Sverige att skaffa
modern flygmateriel efter det andra världskriget.
År 1945 kunde man inte bara köpa jaktplanet
Mustang utan även spaningsversionen av Spitfire
(surplus från USA och Storbritannien), vilket
gav ett tekniklyft. I  övergången till jetåldern
1946-50 var Westring åter en dörröppnare och
Sverige fick ett genombrott genom inköpen av
brittiska Vampire 1946-47. Detta följdes upp
av inköp av radar och sedan av det högmoderna
Stril 60-systemet från britterna. Det senare var
en sensation, då det egentligen var till enbart
för NATO-medlemmar. Då NATO inte kunde
enas om systemet ville britterna hellre sälja till
Sverige, som man litade på som en del av västför-
svaret, även om Sverige formellt var alliansfritt.
Teknikhistorikern Johan Gribbes avhandling vid
KTH från 2011 om Stril 60 visar Westrings roll
som dörröppnare."
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Flyggeneralerna åren 1936–65 – Norden skiöld 
(chef för !ygvapnet 1942–54), hans efterträdare 
Ljungdahl och den store materiel för nyaren, sous-
chefen för !ygförvaltningen 1944–50, Söderberg 
– var alla dynamiska och ledande chefer inom 
!ygvapnet under dess stora uppbyggnads- och 
moderniseringsperiod. De var rätt män på rätt 
plats i rätt tid och visar personlighetens och 
ledarskapets betydelse för en så starkt teknik-
beroende organisation som det svenska !ygvap-
net. Westrings öde var att han var yngst, vilket 
påverkade hans karriär. 

Nordenskiöld var den outtröttlige, passio-
nerade !ygvapenchefen, som gav allt för sin 
försvarsgren och lyckades åstadkomma en 
metamorfos av det svenska !ygvapnet till inter-
nationell klass på 1950-talet. Nordenskiöld ville 
ha Westring som sin efterträdare men Westring 
avstod till förmån för Ljungdahl, då denne var 
äldre i tjänsten. Det var typiskt för Westring. 
Ljungdahl var en lugnare ledartyp än Norden-
skiöld och hade ett modernare systemtänkande, 
där stridsledning, marktjänst, luftbevakning 
och nationell materielproduktion (SAAB) inte-
grerades i en fortsatt snabb uppbyggnad av det 
svenska !ygvapnet. 

Nu utvecklades det från Storbritannien in-
köpta luftbevakningssystemet Stril 60, robotar 
och helikoptrar införska"ades (Bloodhound, 
Alouette), det moderna Draken-systemet bör-
jade införas (med den innovativa deltavingen) 
och en e"ektivare tra#kledning mellan civilt-
mili tärt organiserades. Nordenskiöld hade vägrat 
att släppa in civil lufttra#k på militära !ygfält, 

men detta började nu ske där det befanns vara 
lämpligt och ge samordningsvinster. Dessutom 
kom den tidigare entusiasmen för svenska kärn-
vapen att falna, inte minst inom !ygvapnet, där 
man ändrade ståndpunkt.30 

Från 1948 och framåt gjorde Sverige en stor-
satsning på !ygvapnet och ett militärindustriellt 
komplex, med SAAB i Linköping i centrum, 
och den svenska materielpro#len utvecklades. På 
1950-talet kunde man räkna upp till 1 000 strids-
!ygplan med 4 !ygeskadrar, 17 !ottiljer, 2 !yg-
kårer och 2 !ygskolor.31 Det gav den svenska 
krigsmakten en ny slagstyrka, som militärstra-
tegiskt stabiliserade läget på den norra !anken 
under det kalla kriget. Att ryssarna nu blev miss-
tänksamma mot det exceptionellt starka svenska 
luftförsvaret och !ygvapnet står klart. Man ville 
ha insyn i detta och i Sveriges samarbete med 
väst. Spionen, !ygöversten Stig Wennerström, 
som avslöjades 1963 (”Wennerströma"ären”), 
visade detta liksom en del andra spiona"ärer.32

1950-talet – atomvapenfrågan
I ÖB 54 föreslog ÖB Nils Swedlund en svensk 
satsning på taktiska kärnvapen med stöd av 
bland annat Nordenskiöld och Westring, som i 
Ny Militär Tidskrift 1952 först hade tagit upp 
frågan. Det var en försöksballong. Det blev en 
het politisk debattfråga i många år som slutade 
med att Sverige avstod från kärnvapen i början 
av 1960-talet. En satsning på svenska kärnvapen 
skulle binda upp stora anslag i försvarsbudge-
ten. Inom !ygvapnet såg man snart att det skulle 
krympa utrymmet för egna satsningar. Det gav 

Generalmajorerna Folke Ramström, chef för Andra 
flygeskadern (E 2) och Gustaf Adolf Westring, chef 
för flygstaben, samt en gästande norsk generalmajor 
i Göteborg i samband med flygvapnets 25-årsjubi-
leum 1951. Kontakterna med västmakterna var 

viktiga för flygvapnet och dess utveckling, inte minst 
tekniskt. Med grannarna Norge och Danmark fanns 
ett samarbete om flygsäkerhet men även ett diskret 
utbyte av information.

Generalmajorerna Folke Ramström, chef för Andra
flygeskadern (E 2) och Gustaf Adolf Westring, chef
för flygstaben, samt en gästande norsk generalmajor
i Göteborg i samband med flygvapnets 25-årsjubi-
leum 1951. Kontakterna med västmakterna var

Flyggeneralerna åren 1936-65 — Nordenskiöld
(chef för flygvapnet 1942-54), hans efterträdare
Ljungdahl och den store materielförnyaren, sous-
chefen för flygförvaltningen 1944-50, Söderberg
— var alla dynamiska och ledande chefer inom
flygvapnet under dess stora uppbyggnads- och
moderniseringsperiod. De var rätt män på rätt
plats i  rätt tid och visar personlighetens och
ledarskapets betydelse för en så starkt teknik-
beroende organisation som det svenska flygvap-
net. Westrings öde var att han var yngst, vilket
påverkade hans karriär.

Nordenskiöld var den outtröttlige, passio-
nerade flygvapenchefen, som gav allt för sin
försvarsgren och lyckades åstadkomma en
metamorfos av det svenska flygvapnet till inter-
nationell klass på 1950-talet. Nordenskiöld ville
ha Westring som sin efterträdare men Westring
avstod till förmån för Ljungdahl, då denne var
äldre i tjänsten. Det var typiskt för Westring.
Ljungdahl var en lugnare ledartyp än Norden-
skiöld och hade ett modernare systemtänkande,
där stridsledning, marktjänst, luftbevakning
och nationell materielproduktion (SAAB) inte-
grerades i en fortsatt snabb uppbyggnad av det
svenska flygvapnet.

Nu utvecklades det från Storbritannien in-
köpta luftbevakningssystemet Stril 60, robotar
och helikoptrar införskaffades (Bloodhound,
Alouette), det moderna Draken-systemet bör-
jade införas (med den innovativa deltavingen)
och en effektivare trafikledning mellan civilt-
militärt organiserades. Nordenskiöld hade vägrat
att släppa in civil lufttrafik på militära flygfält,
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viktiga för flygvapnet och dess utveckling, inte minst
tekniskt. Med grannarna Norge och Danmark fanns
ett samarbete om flygsäkerhet men även ett  diskret
utbyte av information.

men detta började nu ske där det befanns vara
lämpligt och ge samordningsvinster. Dessutom
kom den tidigare entusiasmen för svenska kärn-
vapen att falna, inte minst inom flygvapnet, där
man ändrade ståndpunkt.3°

Från 1948 och framåt gjorde Sverige en stor-
satsning på flygvapnet och ett militärindustriellt
komplex, med SAAB i  Linköping i centrum,
och den svenska materielprofilen utvecklades. På
1950-talet kunde man räkna upp till 1000 strids-
flygplan med 4 flygeskadrar, 17 flottiljer, 2 flyg-
kårer och 2 flygskolor.31 Det gav den svenska
krigsmakten en ny slagstyrka, som militärstra-
tegiskt stabiliserade läget på den norra flanken
under det kalla kriget. Att ryssarna nu blev miss-
tänksamma mot det exceptionellt starka svenska
luftförsvaret och flygvapnet står klart. Man ville
ha insyn i detta och i Sveriges samarbete med
väst. Spionen, flygöversten Stig Wennerström,
som avslöjades 1963 ("Wennerströmaffären"),
visade detta liksom en del andra spionaffårer.32

1950-talet — atomvapenfrågan
I ÖB 54 föreslog ÖB Nils Swedlund en svensk
satsning på taktiska kärnvapen med stöd av
bland annat Nordenskiöld och Westring, som i
Ny Militär Tidskrift 1952 först hade tagit upp
frågan. Det var en försöksballong. Det blev en
het politisk debattfråga i många år som slutade
med att Sverige avstod från kärnvapen i början
av 1960-talet. En satsning på svenska kärnvapen
skulle binda upp stora anslag i försvarsbudge-
ten. Inom flygvapnet såg man snart att det skulle
krympa utrymmet för egna satsningar. Det gav
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näring åt en ökad skepsis. Westring liksom 
!ygvapnet ändrade efter hand uppfattning om 
svenska kärnvapen och inställningen blev mer 
negativ. Sannolikt "ck Westring genom sina 
utmärkta kontakter i USA även klart för sig att 
man här ville förhindra en spridning av kärn-
vapen till mindre makter.33

Samtidigt kvarstod en eventuell kärnvapen-
attack mot Sverige som det stora militära hotet. 
Ett sådant hot var svårt att möta för en alliansfri 
stat och en medelstor makt som Sverige. Efter-
som Sverige hade avstått från egna kärnvapen 
uppstod här en lucka i den egna vapenarsenalen. 
I det strategiska perspektivet fylldes dock denna 
lucka ut av västsidan, i praktiken av USA, som 
inom NATO:s ramar garanterade en stor slag-
förmåga med kärnvapen. Mer konkret gällde det 
Skandinavien vid krig/krigsfara – då skulle tak-
tiska kärnvapen kunna tillföras Danmarks och 
Norges försvar, något som uppenbart snabbt 
kunde ha utsträckts till Sverige om landets rege-
ring hade begärt detta. USA satsade dessutom 

kraftfullt på det svenska !ygvapnet genom att 
ge tillgång till ny högteknologi och licenser som 
möjliggjorde utvecklingen av system 35 och 37, 
vilket gav Sverige en strategisk skärm mot Sovjet-
unionen. Det låg i hela västalliansens intresse 
och gynnade västförsvaret mot Sovjetunionen.

USA och Sovjetunionen hade gemensamma 
intressen av att kvarstå som de enda supermak-
terna med en överlägsen kärnvapenstyrka i sina 
maktblock. Båda ville dessutom hindra en kärnva-
penspridning och såg med oblida ögon på utveck-
lingen i bland annat Frankrike, Kina och Israel. 
Även avancerade länder som Sverige och Schweiz 
kunde från 1950-talet ha satsat på att utveckla 
inhemska kärnvapen, men här blev det stopp. 

Avslutande karriär
Flygvapenchefen Ljungdahl ville göra Westring 
till försvarsstabschef 1957 när armégeneralen 
Richard Åkerman skulle gå i pension. Mycket 
talade för en sådan lösning då luftstridskrafterna 
hade fått en ökad andel av försvarsanslagen. 

näring åt en ökad skepsis. Westring liksom
flygvapnet ändrade efter hand uppfattning om
svenska kärnvapen och inställningen blev mer
negativ. Sannolikt fick Westring genom sina
utmärkta kontakter i USA även klart för sig att
man här ville förhindra en spridning av kärn-
vapen till mindre makter."

Samtidigt kvarstod en eventuell kärnvapen-
attack mot Sverige som det stora militära hotet.
Ett sådant hot var svårt att möta för en alliansfri
stat och en medelstor makt som Sverige. Efter-
som Sverige hade avstått från egna kärnvapen
uppstod här en lucka i den egna vapenarsenalen.
I det strategiska perspektivet fylldes dock denna
lucka ut av västsidan, i praktiken av USA, som
inom NATO:s ramar garanterade en stor slag-
förmåga med kärnvapen. Mer konkret gällde det
Skandinavien vid krig/krigsfara — då skulle tak-
tiska kärnvapen kunna tillföras Danmarks och
Norges försvar, något som uppenbart snabbt
kunde ha utsträckts till Sverige om landets rege-
ring hade begärt detta. USA satsade dessutom

kraftfullt på det svenska flygvapnet genom att
ge tillgång till ny högteknologi och licenser som
möjliggjorde utvecklingen av system 35 och 37,
vilket gav Sverige en strategisk skärm mot Sovjet-
unionen. Det låg i hela västalliansens intresse
och gynnade västförsvaret mot Sovjetunionen.

USA och Sovjetunionen hade gemensamma
intressen av att kvarstå som de enda supermak-
terna med en överlägsen kärnvapenstyrka i sina
maktblock. Båda ville dessutom hindra en kärnva-
penspridning och såg med oblida ögon på utveck-
lingen i bland annat Frankrike, Kina och Israel.
Även avancerade länder som Sverige och Schweiz
kunde från 1950-talet ha satsat på att utveckla
inhemska kärnvapen, men här blev det stopp.

Avslutande karriär
Flygvapenchefen Ljungdahl ville göra Westring
till försvarsstabschef 1957 när armsgeneralen
Richard Åkerman skulle gå i pension. Mycket
talade för en sådan lösning då luftstridskrafterna
hade fått en ökad andel av försvarsanslagen.
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Ljungdahl hade själv 1951 tillfrågats om att bli 
försvarsstabschef av den nye ÖB:n Nils Swed-
lund (ÖB 1951–61), men hade då avböjt. Nu 
var det dags. Ljungdahl ansåg att försvarsstabs-
chefen nu borde komma från de blå stridskraf-
terna, eftersom ÖB var hämtad från armén. 

Inom militärledningen (ÖB, chefen för för-
svarsstaben och de tre försvarsgrenscheferna) 
uppstod stora motsättningar i denna fråga. En 
ökning av !ygvapnets anslag på bekostnad av 
marinen låg dessutom i vågskålen. Snart kom 
försvarsbeslutet 1958 och Marinplan 60, där 
man överförde en del av invasionsbekämp-
ningen från marinen till !ygvapnet. Westring 
förväntades kunna samarbeta med marinen om 
övergången från en tung till en lätt !otta. Att 
de tunga fartygen på sikt skulle utgå ur !ottans 
organisation stod sedan länge klart, nu gällde 
det att åstadkomma ett samarbete inom militär-
ledningen kring denna omdaning och moder-
nisering i kärnvapenkrigets tecken. Ljungdahl 
lyckades nu få ett ökat anslag till !ygvapnet i 
budgeten 1957/58, vilket främst skedde på mari-
nens bekostnad. Dock nåddes nu kulmen på 
!ygvapnets kvantitativa expansion, då fem jakt-
divisioner "ck stryka på foten i organisationen.34

Men Westring blev inte ny försvarsstabschef. 
Det blev i stället Curt Göransson från armén, i 
och för sig ett mycket gott val. Westring fort-
satte sin gärning som chef för Försvarshögsko-
lan, med bland annat internationella uppdrag, 
vilket också passade honom väl. Westring hade 
efter sina långa, pressande tjänst inom !ygvap-
net kanske också behov av att slippa försvars-
grensstriderna och att avrunda sin karriär !ott. 
På Försvarshögskolan kom han med sin interna-
tionella utblick och sitt nätverk till sin rätt. Här 
passade han väl i samverkan med de högsta civila 
cheferna i landet. Det var en "n avrundning på 
karriären. 

Westring hade egentligen alla nödvändiga 
egenskaper för att bli !ygvapenchef, försvars-

stabschef och kanske även rikets överbefälhavare. 
Han blev dock ingendera, men han blev chef för 
!ygstaben och Försvarshögskolan och slutade 
som generallöjtnant och medlem av FN:s över-
vakningskommission i Korea. Mycket talar för 
att han med sin internationella utblick föredrog 
denna karriärväg, men att han lojalt hade ställt 
upp även för de allra högsta militära posterna. 
Mycket talar för att Westring, med sin förmåga 
att överblicka försvarsgrenarna och behovet av 
gemensamma operationer, även hade kunnat bli 
en utmärkt överbefälhavare, men 1961 ansågs 
han för gammal. Nu var det dags att hämta en ny 
ÖB från !ygvapnet, och det blev Torsten Rapp. 

Det "nns uppenbart en rad spänningar och 
komplikationer, inte minst i den svenska model-
len, vid utnämning av höga militära chefer. 
Regering, myndigheter och militärledningen 
möts i slutna kompromisser som säger mycket 
om det svenska samhället, politiken och den 
militära kårandan.

Sammanfattningsvis var Gustaf Adolf West-
ring en av de stora förnyarna bakom det svenska 
!ygvapnets utveckling till internationell klass 
– från 1930-talets svaga !ygstridskrafter till 
1950-talets kraftfulla utveckling, där det svenska 
!ygvapnet blev ett av de modernaste i världen. 
Han bidrog starkt genom sin dynamiska kraft, 
sina internationella nätverk och sin förmåga att 
hämta in den tekniska utvecklingen till natio-
nella taktisk-operativa anpassningar. Westring 
var !ygteoretiker och hans skrifter uppmärk-
sammades även utomlands. På 1930-talet var 
han douhetist och förespråkade bomb!yget men 
ändrade efter hand uppfattning med de nya möj-
ligheterna till stridsledning och ledning av jakt-
förbanden. Hans skrifter om !ygkrig föringen 
och hans läromedel för !ygvapnet är läsvärda än 
i dag. Han betonade !ygstridskrafternas ökade 
betydelse i den moderna krigföringen och lyfte 
resonemangen till operativa och strategiska 
aspekter. 

Ljungdahl hade själv 1951 tillfrågats om att bli
försvarsstabschef av den nye ÖB:n Nils Swed-
lund (ÖB 1951-61), men hade då avböjt. Nu
var det dags. Ljungdahl ansåg att försvarsstabs-
chefen nu borde komma från de blå stridskraf-
terna, eftersom ÖB var hämtad från armen.

Inom militärledningen (ÖB, chefen for för-
svarsstaben och de tre försvarsgrenscheferna)
uppstod stora motsättningar i denna fråga. En
ökning av flygvapnets anslag på bekostnad av
marinen låg dessutom i vågskålen. Snart kom
försvarsbeslutet 1958 och Marinplan 60, där
man överförde en del av invasionsbekämp-
ningen från marinen till flygvapnet. Westring
förväntades kunna samarbeta med marinen om
övergången från en tung till en lätt flotta. Att
de tunga fartygen på sikt skulle utgå ur flottans
organisation stod sedan länge klart, nu gällde
det att åstadkomma ett samarbete inom militär-
ledningen kring denna omdaning och moder-
nisering i kärnvapenkrigets tecken. Ljungdahl
lyckades nu få ett ökat anslag till flygvapnet i
budgeten 1957/58, vilket främst skedde på mari-
nens bekostnad. Dock nåddes nu kulmen på
flygvapnets kvantitativa expansion, då fem jakt-
divisioner fick stryka på foten i organisationen»

Men Westring blev inte ny försvarsstabschef.
Det blev i stället Curt Göransson från armen, i
och for sig ett mycket gott val. Westring fort-
satte sin gärning som chef for Försvarshögsko-
lan, med bland annat internationella uppdrag,
vilket också passade honom väl. Westring hade
efter sina långa, pressande tjänst inom flygvap-
net kanske också behov av att slippa försvars-
grensstriderna och att avrunda sin karriär flott.
På Försvarshögskolan kom han med sin interna-
tionella utblick och sitt nätverk till sin rätt. Här
passade han väl i samverkan med de högsta civila
cheferna i landet. Det var en fin avrundning på
karriären.

Westring hade egentligen alla nödvändiga
egenskaper for att bli flygvapenchef, försvars-
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stabschef och kanske även rikets överbefälhavare.
Han blev dock ingendera, men han blev chef for
flygstaben och Försvarshögskolan och slutade
som generallöjtnant och medlem av FN:s över-
vakningskommission i Korea. Mycket talar for
att han med sin internationella utblick föredrog
denna karriärväg, men att han lojalt hade ställt
upp även for de allra högsta militära posterna.
Mycket talar för att Westring, med sin förmåga
att överblicka försvarsgrenarna och behovet av
gemensamma operationer, även hade kunnat bli
en utmärkt överbefälhavare, men 1961 ansågs
han för gammal. Nu var det dags att hämta en ny
ÖB från flygvapnet, och det blev Torsten Rapp.

Det finns uppenbart en rad spänningar och
komplikationer, inte minst i den svenska model-
len, vid utnämning av höga militära chefer.
Regering, myndigheter och militärledningen
möts i slutna kompromisser som säger mycket
om det svenska samhället, politiken och den
militära kårandan.

Sammanfattningsvis var Gustaf Adolf West-
ring en av de stora förnyarna bakom det svenska
flygvapnets utveckling till internationell klass
— från 1930-talets svaga flygstridskrafter till
1950-talets kraftfulla utveckling, där det svenska
flygvapnet blev ett av de modernaste i världen.
Han bidrog starkt genom sin dynamiska kraft,
sina internationella nätverk och sin förmåga att
hämta in den tekniska utvecklingen till natio-
nella taktisk-operativa anpassningar. Westring
var flygteoretiker och hans skrifter uppmärk-
sammades även utomlands. På 1930-talet var
han douhetist och förespråkade bombflyget men
ändrade efter hand uppfattning med de nya möj-
ligheterna till stridsledning och ledning av jakt-
förbanden. Hans skrifter om flygkrigföringen
och hans läromedel för flygvapnet är läsvärda än
i dag. Han betonade flygstridskrafternas ökade
betydelse i den moderna krigföringen och lyfte
resonemangen t i l l  operativa och strategiska
aspekter.
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Westring var en närmast idealisk chef för !yg-
staben 1947–57 när det svenska !ygvapnet tog 
det avgörande steget in i jetåldern och i rasande 
tempo utvecklades och förvandlades till ett av 
västvärldens starkaste !ygvapen efter de nya 
supermakterna USA och Sovjetunionen. Hans 
roll i !ygvapnets starka upprustning 1947–57 
var betydande.

Slutligen kan om Westrings personlighet som 
o"cer och om hans karriär sägas att han hade 
alla egenskaper för att nå de högsta militära 
posterna. Liksom många inom !ygvapnet #ck 
han en snabb karriär under dess snabba tillväxt. 
Sedan var det uppenbart att han tillhörde en 
liten elit inom !ygvapnet och blev !ygstabschef 

under Nordenskiöld. Westring fann sig uppen-
bart väl till rätta med sina sista uppdrag som chef 
för Försvarshögskolan och internationellt som en 
avrundning på karriären. Gustaf Adolf Westring 
dog 1963. 

Kvar står intrycket av en skicklig och dyna-
misk o"cer, som nådde höga poster och ansågs 
mycket kapabel, var han än tjänade riket och 
dess krigsmakt. I hans personlighet fanns klara 
drag av ödmjukhet, en låg pro#l, patriotism och 
fasthet på samma gång. Sverige och !ygvapnet 
stod i hans centrum. Den egna karriären var av 
underordnad betydelse, men hans stora duglig-
het och förmåga gjorde att han ändå nådde höga 
poster.

Westring var en närmast idealisk chef för flyg-
staben 1947-57 när det svenska flygvapnet tog
det avgörande steget in i jetåldern och i rasande
tempo utvecklades och förvandlades till ett av
västvärldens starkaste flygvapen efter de nya
supermakterna USA och Sovjetunionen. Hans
roll i flygvapnets starka upprustning 1947-57
var betydande.

Slutligen kan om Westrings personlighet som
officer och om hans karriär sägas att han hade
alla egenskaper för att nå de högsta militära
posterna. Liksom många inom flygvapnet fick
han en snabb karriär under dess snabba tillväxt.
Sedan var det uppenbart att han tillhörde en
liten elit inom flygvapnet och blev flygstabschef

under Nordenskiöld. Westring fann sig uppen-
bart väl till rätta med sina sista uppdrag som chef
för Försvarshögskolan och internationellt som en
avrundning på karriären. Gustaf Adolf Westring
dog 1963.

Kvar står intrycket av en skicklig och dyna-
misk officer, som nådde höga poster och ansågs
mycket kapabel, var han än tjänade riket och
dess krigsmakt. I hans personlighet fanns klara
drag av ödmjukhet, en låg profil, patriotism och
fasthet på samma gång. Sverige och flygvapnet
stod i hans centrum. Den egna karriären var av
underordnad betydelse, men hans stora duglig-
het och förmåga gjorde att han ändå nådde höga
poster.
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Björn Bjuggren började flyga tidigt och blev 1952 chef 
för attackeskadern, E 1. Han utvecklade störtbomb-
taktiken och hade ett gott samarbete med flygvapen-
chefen Bengt Nordenskiöld medan det skar sig mer 

med efterföljaren Axel Ljungdahl. Bilden är tagen 
hösten 1946, då Bjuggren var chef för F 4 och det var 
övningar i södra Sverige och flygdag i Malmö.

Björn Bjuggren började flyga t idigt och blev 1952 chef
för attackeskadern, E 1. Han utvecklade störtbomb-
taktiken och hade ett gott samarbete med flygvapen-
chefen Bengt Nordenskiöld medan det skar sig mer
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med efterföljaren Axel Ljungdahl. Bilden är tagen
hösten 1946, då Bjuggren var chef för F 4 och det var
övningar i södra Sverige och flygdag i Malmö.
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År 1963, mitt under det kalla kriget, skrev Björn 
Bjuggren, som då var chef för Första !ygeska-
dern, E 1: 

Vi måste … sätta in E 1 hänsynslöst, vi 
måste slå hårt och vi måste slå snabbt så 
att vi hinner upprepa slagen. Förbanden 
måste härvid vara beredda på stora för-
luster. Detta kräver god anda och hög 
stridsmoral. En förutsättning härför är att 
besättningarna i våra !ygplan har förtro-
ende för den chef eller ledare som sänder 
ut dem för att dö.1

Detta uttalande säger, tycks det mig, en del om 
personen Bjuggren. Det är rakt på sak, det är 
detta och ingenting annat som gäller. Att linda 
in budskapet i förskönande omskrivningar tror 
jag inte låg för generalen.

Björn Gustaf E:son Bjuggren föddes den 29 
januari 1904 i Karlsborgs garnisonsförsamling, 
Skaraborgs län, som son till översten Sven Erik 
Bjuggren och Ida Katarina (Ketty) Ellsén. Efter 

studentexamen vid Östra real i Stockholm i maj 
1922 antogs Björn Bjuggren till o"cersaspirant 
vid forti#kationen, där han i december 1924 
blev fänrik med placering vid ingenjörkåren i 
Boden. Där #ck han spelrum för sitt idrottsin-
tresse, bland annat ägnade han sig på sin fritid 
åt att undervisa i simning och tävla på skidor 
för Bodens bandyklubb. Betecknande för tiden 
var att han en dag kallades in till utbildnings-
majoren, som hade fått order av kårchefen att 
meddela den unge fänriken att han umgicks för 
mycket med civila i staden. Utmärkande för den 
unge o"ceren var att han inte fann skäl att foga 
sig i reprimanden utan fortsatte att umgås med 
”civilisterna”.2 

Det var i Boden som Bjuggren för första 
gången kom i kontakt med militär!yget och 
#ck möjlighet att några gånger följa med som 
spanare i baksits. Han blev !ygbiten och sökte 
redan 1925 !ygtjänst, men det blev inte möjligt 
förrän tre år senare, eftersom han först måste 
gå igenom Artilleri- och ingenjörhögskolans all-
männa kurs, ett krav för att bli löjtnant vid for-

Björn Bjuggren

Göran Nilzén

En karismatisk ledare i krig och fred med starkt o!ensiv inriktning.
Han utvecklade ”ÖB:s klubba”, attackeskadern.
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Björn Bjuggren
En karismatisk ledare i krig och fred med starkt offensiv inriktning.

Han utvecklade "ÖB:s klubba", attackeskadern.

År 1963, mitt under det kalla kriget, skrev Björn
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dern, E 1:
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gå igenom Artilleri- och ingenjörhögskolans all-
männa kurs, ett krav för att bli löjtnant vid for-
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ti!kationen. Kursen klarade han av med höga 
betyg.

Den 18 juli 1928 utsågs Bjuggren till löjtnant 
vid forti!kationen, och på hösten samma år 
började han sin "ygutbildning på Flygskol kåren 
i Ljungbyhed. Efter avslutad "ygutbildning – 
aviatördiplom den 7 maj 1929 – följde samma 
år tjänst vid Tredje "ygkåren på Malmslätt. 
Hösten året därpå kommenderades Bjuggren 
till tjänstgöring i "ygstaben i Stockholm. Där 
tillfördes han avdelning I, som svarade för orga-
nisation, mobilisering, taktik, reglementen, till-
lämpningsövningar och en del annat. Chef för 
avdelningen var den kontroversielle och domi-
nante kaptenen friherre Axel Gyllenkrok, som 
Bjuggren porträtterar i sina memoarer. Skild-
ringen är präglad av sympati och i viss mån 
beundran, men den är inte okritisk. Till en del 
förefaller de ha varit samma andas barn, och det 
är inte otroligt att den 26-årige löjtnanten tagit 
starka intryck av den komplicerade och i en del 
avseenden geniala 16 år äldre kaptenen. Bjug-
gren konstaterade att Gyllenkrok var en fram-
stående trupputbildare, kanske lite hård, men 
utbildningsstandarden blev hög. Vidare var han 
en skicklig skribent och en mästare i att skriva 
reglementen och utbildningsföreskrifter. Han 
var också klar över att "yget hade en viktig roll 
att spela i ett eventuellt framtida krig och vilka 
brister som fanns i "ygvapnet.

Medaljen hade dock en baksida. Gyllenkrok 
delade enligt Bjuggren in folk i tre kategorier: 
”Dem han tyckte om, dem han hatade och dem 
han gav f-n i.” Bjuggren konstaterade vidare att 
Gyllenkrok var omtyckt av sina vänner, men 
ibland med skäl hatad av andra. Den unge löjt-
nanten kom emellertid väl överens med sin chef, 
vars entusiasm och villighet att dela med sig av 
sitt kunnande bidrog till att göra arbetet spän-
nande och intressant.3 Förutom löpande ärenden 
ansvarade Bjuggren främst för stabens "ygavdel-
ning som handhade "ygledningens "yg ningar. 

Flygstationen var placerad på Barkar by. De möj-
ligheter att "yga som tjänsten gav tog Bjuggren 
väl vara på. 

Det var vid den här tiden som Bjuggren !ck 
i uppdrag att inviga dåvarande kaptenen vid 
generalstaben (senare chefen för "ygvapnet), 
Bengt Nordenskiöld, i "ygandets konst. Bjug-
gren fann snart att Nordenskiöld hade fallenhet 
för att "yga men att han var envis och inte lät sig 
rättas förrän han själv upptäckt att han haft fel.

Gyllenkrok stack inte under stol med att han 
ansåg "ygvapnets ledning vara svag och ine#ek-
tiv. Einar Lundborgs haveri med Jaktfalken på 
Malmslätt 1931 och andra haverier ledde till 
kritik som utnyttjades av Gyllenkrok för att nå 
sitt mål, nämligen att få bort, som han tyckte, de 
oduglingar som hindrade att "ygvapnet utveck-
lades i positiv riktning. Som vapen använde han 
Ny Militär Tidskrift. Han blåste under eller ini-
tierade en presskampanj mot "ygledningen och 
tog också o$ciellt ställning, bland annat i ett 
uppmärksammat yttrande rörande förhållan-
dena inom "ygvapnets ledning till 1931 års "yg-
kommission. Han !ck rätt i mycket men visade 
ingen förståelse för "ygledningens svårigheter.4 

Här kan inskjutas att försvarsbeslutet 1925 av 
många karakteriserades som ett nedrustnings-
beslut, och många o$cerare var missnöjda. En 
grupp unga generalstabso$cerare med Helge 
Jung (senare ÖB) i spetsen grundade därför 
1927 ett eget forum för att sprida sin syn på 
försvarsfrågorna och det var just Ny Militär Tid-
skrift som under första hälften av 1930-talet blev 
det viktigaste organet för försvarsdebatten. Det 
står klart att "era – bland dem Bjuggren – av 
tidskriftens medarbetare genom sina debatt-
inlägg !ck ett avgörande in"ytande på utform-
ningen av försvaret. Flera av skribenterna deltog 
i 1930 års försvarskommissions arbete.

I samband med utredningsarbetet för "yg-
kommissionerna orienterade Gyllenkrok fortlö-
pande dåvarande kaptenen Gustaf Adolf West-
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Ny Militär Tidskrift. Han blåste under eller ini-
tierade en presskampanj mot flygledningen och
tog också officiellt ställning, bland annat i ett
uppmärksammat yttrande rörande förhållan-
dena inom flygvapnets ledning till 1931 års flyg-
kommission. Han fick rätt i mycket men visade
ingen förståelse för flygledningens svårigheter.4

Här kan inskjutas att försvarsbeslutet 1925 av
många karakteriserades som ett nedrustnings-
beslut, och många officerare var missnöjda. En
grupp unga generalstabsofficerare med Helge
Jung (senare ÖB) i  spetsen grundade därför
1927 ett eget forum för att sprida sin syn på
försvarsfrågorna och det var just Ny Militär Tid-
skrift-  som under första hälften av 1930-talet blev
det viktigaste organet för försvarsdebatten. Det
står klart att flera — bland dem Bjuggren — av
tidskriftens medarbetare genom sina debatt-
inlägg fick ett avgörande inflytande på utform-
ningen av försvaret. Flera av skribenterna deltog
i 1930 års försvarskommissions arbete.

I samband med utredningsarbetet för flyg-
kommissionerna orienterade Gyllenkrok fortlö-
pande dåvarande kaptenen Gustaf Adolf West-
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ring, som också tjänstgjorde på staben, och 
Bjuggren om händelseutvecklingen. Av detta 
lärde Bjuggren att en !ygo"cers uppgift inte 
bara var att ha roligt och !yga. Med hans egna 
ord: ”Man måste aktivt delta i utvecklingen 
och bidra till att !ygvapnet skulle bli ett stri-
dande vapen, vilket det inte var. Benämningen 
exklusiv !ygklubb var väl inte alldeles rättvis 
men i vissa avseenden ganska adekvat.”5 Upp-
seende väckte en artikel som Bjuggren skrev för 
Svenska Dagbladet den 11 mars 1934 med rub-
riken ”Flygvapnet står utan verklig stridsduglig 
materiel?” Han dristade sig att ifrågasätta om 
det svenska !ygvapnet över huvud taget hade 
något stridsvärde. Dagen därpå bemötte gene-
ralen Eric Virgin Bjuggrens kritik, och menings-
utbytet mellan en ung löjtnant och !ygvapnets 
chef gick inte obemärkt förbi.6 

Under vintern 1932–33 studerade Bjuggren 
under sex månader !ygindustrier i Tyskland, 
Frankrike, Italien, Storbritannien och Neder-
länderna. Ett resultat blev en artikel i Ny Militär 
Tidskrift 1934, 6–7, ”Moderna !ygplan. Fakta 
och tendenser”.

Pionjär för störtbombflyget i Sverige
År 1930 hade Kungl. Maj:t tillsatt en parla-
mentarisk kommission för att lösa försvarsfrå-
gan. Flygvapnet representerades av Gyllenkrok, 
som ansåg att Bjuggrens förvärvade kunskaper 
under ovan nämnda studieresor borde komma 
kommissionen till del, och 1933 ställdes han 
till kommissionens förfogande som expert med 
uppgift att redogöra för bland annat moderna 
!ygplans konstruktion, prestanda och beväp-
ning. Vidare skulle han utarbeta riktlinjer för 
konstruktion och tillverkning för !ygvapnet av 
!ygplan, !ygmotorer och annan !ygmateriel i 
Sverige. 

Året därpå diskuterades vid ett tillfälle i För-
svarskommissionen !ygets möjligheter vid anfall 
mot krigsfartyg. Att !yget skulle kunna utgöra 

en fara för krigsfartygen förnekades kategoriskt 
av marinens representanter. Bjuggren har själv 
berättat att han under diskussionen räckte över 
en lapp till Gyllenkrok med texten ”i störtbomb-
fällning fås bra trä#resultat”. Genom Gyllen-
krok $ck Bjuggren ordet och redogjorde för 
grunderna till hur sådan bombfällning gick till. 
Idén hade han fått från en amerikansk propa-
ganda$lm för marin!yget. Från marinens sida 
var man inte övertygad utan ansåg att !ygplanen 
inte skulle klara de påfrestningar sådana anfall 
innebar. Bjuggren skickade en ny pappers lapp 
till Gyllenkrok: ”Föreslå försök med Hawker 
Hart som kommer i sommar.”

Flygvapnet hade beställt tre Hawker Hart 
för spaning och som lätta bombplan. Kommis-
sionen godkände förslaget och Bjuggren, som 
!yttats till Flygförvaltningen i oktober 1933, 
utsågs att leda försöken.7 

De första proven genomfördes sommaren 
1934. Hawker Hart, B 4, var inte byggd för 
störtbombfällning, men Bjuggren provade ut 
anfallsvinklar och dykhastigheter med ett par 
femtiokilos bomber under vingarna. Planen höll 
för påfrestningarna och bomberna hamnade 
utanför propellern. Försöksstationer var Malmen 
och Frösön, men man fällde även mot mål i 
Stockholms skärgård. Under en försöks period 
i september fälldes 126 bomber i dykningar 
från 1 500 till 600 meter och från 4 000 till 600 
meter. De långa dykningarna $ck genomföras i 
tre steg för att hastigheten inte skulle överstiga 
den högsta tillåtna på 400 kilometer i timmen. 
Siktet var till att börja med mycket primitivt, 
men med tiden utvecklades nya och bättre rikt-
medel.

Bjuggren lyckades med vad han föresatt 
sig. På kvällar och nätter hade han läst för att 
komma in på Krigshögskolan, vilket han också 
gjorde. Examen med höga betyg följde den 30 
juli 1936. Från 1937 ingick störtbombfällning i 
den grundläggande !ygslagsutbildningen. Detta 
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år förlades kursen till F 1 i Västerås med kapten 
Ragnar Carlgren som chef och Bjuggren som 
lärare. Sammanlagt rörde det sig om 6 lärare 
och 22 elever. Till förfogande hade man knappt 
20 B 4:or. I augusti deltog man i en luftförsvars-
övning i Västsverige, med tillfälliga baser vid 
Munkagård och Lindhult i Halland. I slutet 
av månaden gav man !yguppvisningar med 
tävlan i störtbombfällning på Torslanda. Därpå 
följde bomb- och skjutövningar på Häst holmen. 
I slutet av september inspekterades kursen av 
!ygledningen och chefen för !ygvapnet. Ett 
lyckat uppvisningsanfall mot ett uppbyggt luft-
värnsbatteri imponerade såväl på inspekterande 
chefer som på pressen.8 Störtbombningen var 
etablerad inom !ygvapnet, och det var Bjug-
grens förtjänst. Efter kursen återvände Bjug- 

gren till sitt arbete i Flygförvaltningen.
Den 1 juli 1936 hade Nordenskiöld utsetts 

till chef för !ygstaben. Här fann Bjuggren en 
man efter sitt sinne. Med gillande framhöll 
han att den inspirerande ledaren Nordenskiöld 
åsido satte nästan allt annat för arbetet i !ygvap-
net.9 Så förhöll det sig också. Nordenskiöld hade 
en oerhörd arbetsförmåga, satte i alla avseenden 
tjänsten främst och några egentliga fritidsintres-
sen hade han inte.10 

För Bjuggrens del var inte allt skrivbords-
arbete. Störtbombförsöken hade väckt upp-
märksamhet också utomlands, vilket ledde till 
att han hösten 1938 "ck möjlighet att i Neder-
länderna prov!yga det nya bombplanet Fokker 
G 1 och i Tyskland Junkers Ju 87 B, mera känd 
som Stukan.
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arbete. Störtbombförsöken hade väckt upp-
märksamhet också utomlands, vilket ledde till
att han hösten 1938 fick möjlighet att i Neder-
länderna provflyga det nya bombplanet Fokker
G 1 och i Tyskland Junkers Ju 87 B, mera känd
som Stukan.
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Under !nska vinterkriget 1939–40 var Bjug-
gren stabschef för den frivilliga svenska "ygstyrka 
som kom att kallas F 19.11 Som stabschef för F 19 
gjorde han en betydande insats. Ett drag hos 
honom var att han inte tolererade släpphänthet. 
Han inpräntade i manskapet vad försummelse, 
dumhet och bristande omdöme kunde medföra 
när man hade ryssarna in på knuten. Den svenska 
frivilligkårens stabschef Carl August Ehrensvärd 
berättade för Bjuggren att hans chef Ernst Linder 
uppfattade honom som ”en het sporre, som drev 
för hårt och allt bestämde”.

Lärdomarna som kunde dras av F 19:s insats 
under vinterkriget summerade Bjuggren (i sin 
bok Attack, s 156) på följande sätt: 

Även med små resurser kan man, om de 
utnyttjas på rätt sätt, nå värdefulla resul-
tat. Man får aldrig ge upp, även om situa-
tionen verkar desperat. Sådana misstag 
som vi gjorde i Finland måste förhindras 
genom e#ektiv, ändamålsenlig och realis-
tisk utbildning i fredstid. Det är menings-
löst att sända ut otillräckligt utbildade 
eller på annat sätt otillräckligt förberedda 
förband till strid: verkan blir ringa, förlus-
terna stora. Dessa erfarenheter blev avgö-
rande för vår verksamhet i "ygvapnet efter 
återkomsten från Finland. 

Brist på stridsflygplan
Efter sejouren i Finland återvände Bjuggren till 
sitt arbete på Flygförvaltningens materielavdel-
ning där överstelöjtnanten Nils Söderberg var 

chef. Bristen på moderna "ygplan var skriande 
stor, och "ygvapnet tvingades före och under 
andra världskriget köpa "ygmateriel i utlandet. 
Flygplansinköp kunde under dessa förhållanden 
till stor del styras av experter på fältet, "ygare 
som reste runt i krigets Europa och granskade 
och prov"ög vad som var till salu. Bland dessa 
experter återfanns bland andra Söderberg, Bjug-
gren och Bengt Jacobsson.

I början av juni 1940 !ck Bjuggren order att 
bege sig till Italien för att prov"yga "ygplan som 
kunde vara intressanta för "ygvapnet. På ett 
"ygfält utanför Milano testade han ett bomb-
"ygplan som också dög till strategisk spaning, 
det tvåmotoriga Caproni Ca 313. Bjuggren fann 
att planet hade goda "ygegenskaper, men att 
det inte var helt idealiskt. I rådande bristläge 
föreslog han ändå Flygförvaltningen att över-
väga anska#ning av "ygplanstypen, ”om "yg-
plan med bättre prestanda inte kunde erhållas”. 
I augusti 1940 och i maj året därpå skrevs avtal 
om 84 "ygplan av den här typen, B/S 16, som 
skulle komma att betraktas som "ygvapnets 
sorge barn. 

Bjuggren prov"ög även det italienska jakt-
planet Reggiane Re 2000 Falco, och i novem-
ber 1940 tecknade Flygförvaltningen en order 
på 60 plan av denna typ, i Sverige betecknad 
J 20, vilka levererades från maj 1941 till februari 
1943.12 

I sina minnen konstaterar Nils Söderberg 
att man kan förstå Bjuggrens brasklapp om 
Caproni planen, men han tillfogade också att 
”detta var vårt sista halmstrå”.13

Ett tungt ryskt bombflygplan, en Tupolev TB-3 
(nr 22198), har skjutits ned och kraschlandat i Finland 
den 10 mars 1940. Den ryska besättningen på åtta 
man klarade sig men fem av dem sköts senare av 
finländska skyddskårister då de satte sig till motvärn. 
Björn Bjuggren (i mitten) ingick i den frivilliga 
svenska flygstyrkan under finska vinterkriget.

Ett tungt ryskt bombflygplan, en Tupolev TB-3
(nr 22198), har skjutits ned och kraschlandat i Finland
den 10 mars 1940. Den ryska besättningen på åtta
man klarade sig men fem av dem sköts senare av
finländska skyddskårister då de satte sig till motvärn.
Björn Bjuggren (i mitten) ingick i den frivilliga
svenska flygstyrkan under finska vinterkriget.

Under finska vinterkriget 1939-40 var Bjug-
gren stabschef för den frivilliga svenska flygstyrka
som kom att kallas F 19." Som stabschef för F 19
gjorde han en betydande insats. Ett drag hos
honom var att han inte tolererade släpphänthet.
Han inpräntade i manskapet vad försummelse,
dumhet och bristande omdöme kunde medföra
när man hade ryssarna in på knuten. Den svenska
frivilligkårens stabschef Carl August Ehrensvärd
berättade för Bjuggren att hans chef Ernst Linder
uppfattade honom som "en hetsporre, som drev
för hårt och allt bestämde".

Lärdomarna som kunde dras av F 19:s insats
under vinterkriget summerade Bjuggren (i sin
bok Attack, s 156) på följande sätt:

Även med små resurser kan man, om de
utnyttjas på rätt sätt, nå värdefulla resul-
tat. Man får aldrig ge upp, även om situa-
tionen verkar desperat. Sådana misstag
som vi gjorde i Finland måste förhindras
genom effektiv, ändamålsenlig och realis-
tisk utbildning i fredstid. Det är menings-
löst att sända ut otillräckligt utbildade
eller på annat sätt otillräckligt förberedda
förband till strid: verkan blir ringa, förlus-
terna stora. Dessa erfarenheter blev avgö-
rande för vår verksamhet i flygvapnet efter
återkomsten från Finland.

Brist på stridsflygplan
Efter sejouren i Finland återvände Bjuggren till
sitt arbete på Flygförvaltningens materielavdel-
ning där överstelöjtnanten Nils Söderberg var

chef. Bristen på moderna flygplan var skriande
stor, och flygvapnet tvingades före och under
andra världskriget köpa flygmateriel i utlandet.
Flygplansinköp kunde under dessa förhållanden
till stor del styras av experter på fältet, flygare
som reste runt i krigets Europa och granskade
och provflög vad som var till salu. Bland dessa
experter återfanns bland andra Söderberg, Bjug-
gren och Bengt Jacobsson.

I början av juni 1940 fick Bjuggren order att
bege sig till Italien för att provflyga flygplan som
kunde vara intressanta för flygvapnet. På ett
flygfält utanför Milano testade han ett bomb-
flygplan som också dög till strategisk spaning,
det tvåmotoriga Caproni Ca 313. Bjuggren fann
att planet hade goda flygegenskaper, men att
det inte var helt idealiskt. I rådande bristläge
föreslog han ändå Flygförvaltningen att över-
väga anskaffning av flygplanstypen, "om flyg-
plan med bättre prestanda inte kunde erhållas".
I augusti 1940 och i maj året därpå skrevs avtal
om 84 flygplan av den här typen, B/S 16, som
skulle komma att betraktas som flygvapnets
sorgebarn.

Bjuggren provflög även det italienska jakt-
planet Reggiane Re 2000 Falco, och i novem-
ber 1940 tecknade Flygförvaltningen en order
på 60 plan av denna typ, i Sverige betecknad
J 20, vilka levererades från maj 1941 till februari
1943.12

I sina minnen konstaterar Nils Söderberg
att man kan förstå Bjuggrens brasklapp om
Caproniplanen, men han tillfogade också att
"detta var vårt sista halmstrå".13
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Höga chefsbefattningar
Den 1 juli 1941 befordrades Bjuggren till major 
och utsågs till chef för !ygstabens operations-
avdelning. Avdelningen hade att svara för !yg-
vapnets beredskap och !ygstridskrafternas ope-
rativa ledning i fred och krig. Till Bjuggrens 
uppgifter hörde också att på uppdrag av den då- 
varande krigsorganiserade eskaderstaben lägga 
upp och planlägga större övningar.14 

Den 1 juli 1943 utnämndes Bjuggren till 
över stelöjtnant och chef för Jämtlands !yg!ot-
tilj, F 4, på Frösön. Här satte han sina idéer och 
kunskaper om störtbomfällning i verket i stor 
skala. Flottiljen var vid denna tid utrustad med 
bombplanet B 5. Själv hävdade Bjuggren att det 
tog nästan två år för honom att komma in i 
arbetet som !ottiljchef och nästan lika lång tid 
att få !ottiljen i trim.

Träningen drevs intensivt. Besättningarnas 
färdigheter i bombfällning, skjutning och navi-
gering under både dag och natt skulle förbätt-
ras. Bjuggren införde bland annat utbildning för 
förare och signalister gemensamt i ett från ABA 
inhyrt !ygplan, en Junkers Ju 52/3m. I denna 
kunde signalisterna och förarna utföra sina navi-
geringsberäkningar i kabinen med ledning av 
pejlvärden och radiotra"k från den ordinarie 
besättningen i cockpit. Flygföraren på Ju 52:an 
var den för sina !ygningar i Etiopien kände Carl 
Gustaf von Rosen, som var inkallad som värn-
pliktig !ygförare.15 

När !ottiljen uppnått en för chefen godtag-
bar standard kom ordern att !ottiljen skulle bli 
en jakt!ottilj och utrustas med J 26 Mustang. 
För !ottiljchefen innebar detta att göra upp 
planer för !yg- och markpersonalens omskol-
ning. Den började på hösten 1946, och våren 
året därpå satte !ottiljen upp sin första jaktdivi-
sion. Också Bjuggren skulle naturligtvis lära 
sig !yga Mustangen. Den unge Ulf Björkman 
utsågs till lärare. Han har själv beskrivit hur han 
med blandade känslor mottog uppdraget att lära 

den respektingivande och redan bland unga 
!ygförare legendariske !ottiljchefen att handha 
J 26:an. Till sin lättnad fann han att Bjuggren 
tog sin roll som elev för given. Björkman kom 
trots åldersskillnaden mycket väl överens med 
Bjuggren och in!ygningen ”gick som en dans” 
tack vare den äldre kollegans erfarenhet och 
!ygkänsla.16 

Bjuggren lämnade med saknad !ottiljen på 
Frösön. Han hade nämligen den 1 juli 1947 ut- 
nämnts till chef för Flygkrigshögskolan. Han 
trivdes bra med chefskapet för skolan, i all 
synnerhet som Nordenskiöld, nu chef för !yg-
vapnet, ansåg att skolchefen skulle !yga alla 
!ygvapnets !ygplanstyper och bekanta sig med 
dessas !ygegenskaper. Naturligtvis utnyttjade 
Bjuggren denna möjlighet maximalt. Detta 
medförde att han "ck möjlighet att !yga in sig 
på !ygvapnets första rea!ygplan, de Havilland 
Vampire. I Sverige "ck den beteckningen J 28.

Själv hävdade Bjuggren att resultatet av hans 
verksamhet på Flygkrigshögskolan inte blev så 
stort beroende på att han redan under andra året 
lämnade skolan för andra uppgifter. Tiden på 
skolan kan ses som en övergångsperiod mellan 
tjänsten som !ottiljchef och befattningen som 
inspektör för !ygsäkerhetstjänsten.

Det var den 1 maj 1949 som Bjuggren ut- 
nämndes till inspektörstjänsten. Därmed åter-
vände han till !ygstaben. Inspektören var egent-
ligen en fristående befattning men ingick orga-
nisatoriskt i staben och kunde utnyttja delar av 
denna för sin verksamhet. Bjuggren arbetade 
hårt på att försöka bryta den uppåtgående 
haveri kurvan och under hans tid lades grunden 
för det målinriktade !ygsäkerhetsarbetet.17 

Chef för attackeskadern
Tiden som inspektör blev inte heller den så lång. 
Redan den 1 april 1952 efterträdde Bjuggren 
Paul af Uhr som chef för Första !ygeskadern, 
E 1, allmänt kallad attackeskadern. 

Höga chefsbefattningar
Den 1 juli 1941 befordrades Bjuggren till major
och utsågs till chef för flygstabens operations-
avdelning. Avdelningen hade att svara för flyg-
vapnets beredskap och flygstridskrafternas ope-
rativa ledning i fred och krig. Ti l l  Bjuggrens
uppgifter hörde också att på uppdrag av den då-
varande krigsorganiserade eskaderstaben lägga
upp och planlägga större övningar.14

Den 1 juli 1943 utnämndes Bjuggren til l
överstelöjtnant och chef för Jämtlands flygflot-
tilj, F 4, på Frösön. Här satte han sina ideer och
kunskaper om störtbomfållning i verket i stor
skala. Flottiljen var vid denna tid utrustad med
bombplanet B 5. Själv hävdade Bjuggren att det
tog nästan två år för honom att komma in i
arbetet som flottiljchef och nästan lika lång tid
att få flottiljen i trim.

Träningen drevs intensivt. Besättningarnas
färdigheter i bombfällning, skjutning och navi-
gering under både dag och natt skulle förbätt-
ras. Bjuggren införde bland annat utbildning för
förare och signalister gemensamt i ett från ABA
inhyrt flygplan, en Junkers Ju 52/3m. I denna
kunde signalisterna och förarna utföra sina navi-
geringsberäkningar i kabinen med ledning av
pejlvärden och radiotrafik från den ordinarie
besättningen i cockpit. Flygföraren på Ju 52:an
var den för sina flygningar i Etiopien kände Carl
Gustaf von Rosen, som var inkallad som värn-
pliktig flygförare.15

När flottiljen uppnått en för chefen godtag-
bar standard kom ordern att flottiljen skulle bli
en jaktflottilj och utrustas med J 26 Mustang.
För flottiljchefen innebar detta att göra upp
planer för flyg- och markpersonalens omskol-
ning. Den började på hösten 1946, och våren
året därpå satte flottiljen upp sin första jaktdivi-
sion. Också Bjuggren skulle naturligtvis lära
sig flyga Mustangen. Den unge Ulf Björkman
utsågs till lärare. Han har själv beskrivit hur han
med blandade känslor mottog uppdraget att lära

310 1 Flygvapnet

den respektingivande och redan bland unga
flygförare legendariske flottiljchefen att handha
J 26:an. Till sin lättnad fann han att Bjuggren
tog sin roll som elev för given. Björkman kom
trots åldersskillnaden mycket väl överens med
Bjuggren och inflygningen "gick som en dans"
tack vare den äldre kollegans erfarenhet och
flygkänsla.16

Bjuggren lämnade med saknad flottiljen på
Frösön. Han hade nämligen den 1 juli 1947 ut-
nämnts till chef för Flygkrigshögskolan. Han
trivdes bra med chefskapet för skolan, i  all
synnerhet som Nordenskiöld, nu chef för flyg-
vapnet, ansåg att skolchefen skulle flyga alla
flygvapnets flygplanstyper och bekanta sig med
dessas flygegenskaper. Naturligtvis utnyttjade
Bjuggren denna möjlighet maximalt. Detta
medförde att han fick möjlighet att flyga in sig
på flygvapnets första reaflygplan, de Havilland
Vampire. I Sverige fick den beteckningen J 28.

Själv hävdade Bjuggren att resultatet av hans
verksamhet på Flygkrigshögskolan inte blev så
stort beroende på att han redan under andra året
lämnade skolan för andra uppgifter. Tiden på
skolan kan ses som en övergångsperiod mellan
tjänsten som flottiljchef och befattningen som
inspektör för flygsäkerhetstjänsten.

Det var den 1 maj 1949 som Bjuggren ut-
nämndes till inspektörstjänsten. Därmed åter-
vände han till flygstaben. Inspektören var egent-
ligen en fristående befattning men ingick orga-
nisatoriskt i staben och kunde utnyttja delar av
denna för sin verksamhet. Bjuggren arbetade
hårt på att försöka bryta den uppåtgående
haverikurvan och under hans tid lades grunden
för det målinriktade flygsäkerhetsarbetet.''

Chef för attackeskadern
Tiden som inspektör blev inte heller den så lång.
Redan den 1 april 1952 efterträdde Bjuggren
Paul af Uhr som chef för Första flygeskadern,
E 1, allmänt kallad attackeskadern.
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Enligt riksdagsbeslut 1947 om utökning av 
jakt!yget på bomb!ygets bekostnad ändrades 
!ottiljernas eskadertillhörighet så att E 1 året 
därpå blev en ren attackeskader. Första !ygeska-
dern, ”attackeskadern” var det svenska försvarets 
slagkraftigaste del av invasionsförsvaret under 
det kalla kriget. Den kom också att "nnas kvar 
efter det att den högre regionala operativa led-
ningen organiserades 1966, då de övriga tre 
!ygeskadrarna utgick och deras förband inlem-
mades i militärområdena. Första !ygeskadern 
blev direkt underställd ÖB, därav mera popu-
lärt benämnd ÖB:s klubba. Eskadern tillfördes 
succes sivt även ansvar för spanings-, transport- 
och motmedels!ygförband. Efter det kalla kri-
gets slut lades Första !ygeskadern ned 1995.

Eskaderns krigsuppgift var att genom attack-
anfall med bomber, raketer och robotar angripa 
försök att invadera Sverige. I första hand skulle 
E 1 bekämpa överskeppning över havet, men 
även vid invasion över landgränsen i norr kunde 
attack!yg sättas in.

För de !esta !ygmilitära experter var det 
självklart att de begränsade attack!ygresurserna 
skulle hållas samman under en chef. Men starka 
krafter inom !ygvapnets ledning och i övriga 
eskadrar arbetade för att E 1 skulle splittras och 
att attack!ygdivisionerna skulle fördelas på 
regio nala chefer i eskadrar och militärområden. 
Som mest intensivt ifrågasattes Första !ygeska-
derns existens under 1950-talet, då Bjuggren var 
chef.

Lennart Andersson har författat en utförlig 
historik över E 1 benämnd ÖB:s klubba. Flyg-
vapnets attackeskader under kalla kriget. I boken 
intar Bjuggren en framträdande plats och fram-
ställningen nedan bygger väsentligen på Anders-
sons skildring.

Bjuggrens inledningsvis citerade uttalande  
ger, menar Andersson, en god bild av den anda 
som präglade E 1, och det var Bjuggren som 
under sina tolv år kom att sätta sin personliga 

prägel på verksamheten. Viktigt för honom, 
liksom det hade varit för Nordenskiöld, var 
att !ottiljchefen var in!ugen på !ottiljens 
!ygplans typer. Detta hade betydelse för att 
kunna bedöma operativa möjligheter och förstå 
besättningarnas problem. Vidare var det bety-
delsefullt att !ottiljchefen, åtminstone under 
fredstid, följde sitt förband i luften, exempelvis 
under tillämpningsövningar. Det var dessutom 
väsentligt för !ottiljandan att ha en !ygande 
chef. Under hela sin tid vid E 1 !ög Bjuggren 
alla eskaderns !ygplanstyper och även många 
andra typer. 

Eskadern e#ektiviserades och våren 1953 
genomfördes ett stort uppvisningsanfall mot 
Grän, några små kobbar utanför Utö i Stock-
holms skärgård. Utgångspunkten under den 
här tiden var alltid att det var Sovjetunionen 
som var "enden och att anfallet skulle komma 
sjöledes.

Drygt nio attackdivisioner med mer än 75 
!ygplan anföll i snabb följd med automatkano-
ner, raketer eller bomber de skär som represen-
terade fartygsmål. Över 50 ton skarpa bomber 
fälldes och över tre hundra stridsraketer avfyra-
des. Representanter för pressen och andra åskå-
dare imponerades av kraften och trä#säkerheten 
i anfallen.

De ovan nämnda idéerna om decentraliserad 
ledning vände sig Bjuggren med skärpa emot, 
liksom förslag som gick ut på att placera chefen 
för E 1 i !ygledningen. Han hävdade att chefen 
för E 1 inte samtidigt kunde stationeras som 
rådgivare åt chefen för !ygvapnet och vara chef 
för attackeskadern. Han pekade bland annat 
på det tänkbara scenariot att om en stormakt 
anföll, kanske med kärnvapen, var det sanno-
likt att den skulle försöka slå ut den centrala 
ledningen, och då var det inte så lyckat att eska-
derchefen med stab befann sig där. Bjuggren såg 
inga skäl att ändra den organisation som vuxit 
fram med en självständig eskaderchef.

Enligt riksdagsbeslut 1947 om utökning av
jaktflyget på bombflygets bekostnad ändrades
flottiljernas eskadertillhörighet så att El  året
därpå blev en ren attackeskader. Första flygeska-
dern, "attackeskadern" var det svenska försvarets
slagkraftigaste del av invasionsförsvaret under
det kalla kriget. Den kom också att finnas kvar
efter det att den högre regionala operativa led-
ningen organiserades 1966, då de övriga tre
flygeskadrarna utgick och deras förband inlem-
mades i militärområdena. Första flygeskadern
blev direkt underställd ÖB, därav mera popu-
lärt benämnd ÖB:s klubba. Eskadern tillfördes
successivt även ansvar för spanings-, transport-
och motmedelsflygförband. Efter det kalla kri-
gets slut lades Första flygeskadern ned 1995.

Eskaderns krigsuppgift var att genom attack-
anfall med bomber, raketer och robotar angripa
försök att invadera Sverige. I första hand skulle
E 1 bekämpa överskeppning över havet, men
även vid invasion över landgränsen i norr kunde
attackflyg sättas in.

För de flesta flygmilitära experter var det
självklart att de begränsade attackflygresurserna
skulle hållas samman under en chef. Men starka
krafter inom flygvapnets ledning och i övriga
eskadrar arbetade för att E 1 skulle splittras och
att attackflygdivisionerna skulle fördelas på
regionala chefer i eskadrar och militärområden.
Som mest intensivt ifrågasattes Första flygeska-
derns existens under 1950-talet, då Bjuggren var
chef.

Lennart Andersson har författat en utförlig
historik över El benämnd ÖB:s klubba. Flyg-
vapnets attackeskader under kalla kriget. I boken
intar Bjuggren en framträdande plats och fram-
ställningen nedan bygger väsentligen på Anders-
sons skildring.

Bjuggrens inledningsvis citerade uttalande
ger, menar Andersson, en god bild av den anda
som präglade E 1, och det var Bjuggren som
under sina tolv år kom att sätta sin personliga

prägel på verksamheten. Viktigt för honom,
liksom det hade varit för Nordenskiöld, var
att flottiljchefen var influgen på flottiljens
flygplanstyper. Detta hade betydelse för att
kunna bedöma operativa möjligheter och förstå
besättningarnas problem. Vidare var det bety-
delsefullt att flottiljchefen, åtminstone under
fredstid, följde sitt förband i luften, exempelvis
under tillämpningsövningar. Det var dessutom
väsentligt för flottiljandan att ha en flygande
chef. Under hela sin tid vid E 1 flög Bjuggren
alla eskaderns flygplanstyper och även många
andra typer.

Eskadern effektiviserades och våren 1953
genomfördes ett stort uppvisningsanfall mot
Grän, några små kobbar utanför Utö i Stock-
holms skärgård. Utgångspunkten under den
här tiden var alltid att det var Sovjetunionen
som var fienden och att anfallet skulle komma
sjöledes.

Drygt nio attackdivisioner med mer än 75
flygplan anföll i snabb följd med automatkano-
ner, raketer eller bomber de skär som represen-
terade fartygsmål. Över 50 ton skarpa bomber
fälldes och över tre hundra stridsraketer avfyra-
des. Representanter för pressen och andra åskå-
dare imponerades av kraften och träffsäkerheten
i anfallen.

De ovan nämnda ideerna om decentraliserad
ledning vände sig Bjuggren med skärpa emot,
liksom förslag som gick ut på att placera chefen
för E 1 i flygledningen. Han hävdade att chefen
för E 1 inte samtidigt kunde stationeras som
rådgivare åt chefen för flygvapnet och vara chef
för attackeskadern. Han pekade bland annat
på det tänkbara scenariot att om en stormakt
anföll, kanske med kärnvapen, var det sanno-
likt att den skulle försöka slå ut den centrala
ledningen, och då var det inte så lyckat att eska-
derchefen med stab befann sig där. Bjuggren såg
inga skäl att ändra den organisation som vuxit
fram med en självständig eskaderchef.
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Våren 1960 genomfördes ett krigsspel med 
olika alternativ när det gällde E 1:s organisation. 
Ett av alternativen var att i stort behålla organi-
sationen som den var. Ett annat var att fördela 
E 1:s resurser på fyra olika geogra!skt åtskilda 
"ygeskadrar. Utfallet av studierna tilltalade inte 
chefen för E 1. Enligt hans åsikt hade krigsspe-
let planlagts och letts av dem som förordade 
decentralisering. Premisserna för krigsspelet var, 
menade Bjuggren, sådana att det decentralise-
rade alternativet skulle vinna. Den självständiga 
organisationen var den bästa ansåg han. Om 
”öst” anföll i avsikt att nå snabba resultat inför 
en invasion innan hjälp från ”väst” nådde fram 
var det nödvändigt att attackförbanden skulle 
kunna slå snabbt och med stor kraft i en rikt-
ning i sänder. Det var då av högsta vikt att ha 
total överblick över resurserna och den fanns 
hos eskaderledningen. En ”bortplottring” av 

resurserna var enligt eskaderchefen av ondo.
Organisationen som den var bestod med små 

modi!eringar. Det var chefen för E 1 som direkt 
under ÖB ledde hela attack"ygeskadern. Med 
Anderssons ord kan man säga att det var Bjug-
gren som gick segrande ur denna långdragna 
strid.18 I sina minnen kommenterade Bjuggren 
motsättningarna: 

I slutet av 1950-talet och början av 1960-
talet tillkom omfattande utredningar och 
hårda diskussioner beträ#ande attackeska-
derns ställning i en ny regional lednings-
organisation för försvaret. Så nog var vi 
sysselsatta. Jag kan inte nog uppskatta vad 
de fåtaliga o$cerarna i staben med stabs-
chefen i spetsen – under vår besvärligaste 
tid … åstadkom. Eskaderstaben var inte 
dimensionerad för sådana uppgifter och en 

Våren 1960 genomfördes ett krigsspel med
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var det nödvändigt att attackförbanden skulle
kunna slå snabbt och med stor kraft i en rikt-
ning i sänder. Det var då av högsta vikt att ha
total överblick över resurserna och den fanns
hos eskaderledningen. En "bortplottring" av
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dimensionerad för sådana uppgifter och en
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sådan arbetsbelastning. Men mina med-
hjälpare klarade det med hjälp av mycken 
fritid i hängivet lagarbete.19 

Den 1 oktober 1954 utnämndes Bjuggren till 
generalmajor och tre år senare !yttade eska-
derstaben till Göteborg. Som framgått hade 
Bjuggren tidigt delat med sig av sina synpunkter 
på !ygets roll i försvaret till allmänheten i form 
av tidnings- och tidskriftsartiklar och genom 
föredrag i olika fora. Det fortsatte han med som 
eskaderchef. Ett exempel: i april 1958 utveck-
lade han inför Göteborgs industriluftskyddsför-
bund sina tankar om attack!ygets möjligheter i 
ett eventuellt kommande krig. Han poängterade 
att det var viktigt att skilja på vad en stormakt 
kan åstadkomma med överlägsna !ygstyrkor 
och vad ett litet land kan göra för att sätta sig 
till motvärn. För Sverige var det väsentligaste 
att förfoga över ett e"ektivt luftförsvar. Ett 
o"ensivt attack!yg kunde, fortsatte han, för-
hindra #enden från att använda !ygbaser i vårt 
lands närhet. Om attack!yget #ck tillgång till 
taktiska atomvapen skulle det vara lättare för 
attacken att lösa sina fredsbevarande uppgifter. 
Bjuggren underströk att han personligen hade 
svårt att föreställa sig att #enden skulle företa en 
invasion över sjön eller landgränserna med vet-
skap om att den svenska attacken var utrustad 
med atombomber. 

Redan 1952 hade Nordenskiöld som första 
svenske högre o$cer o"entligt förespråkat att 
Sverige skulle satsa på kärnvapen.20 De argu-
ment som framfördes om att ett svenskt inne-

hav av kärnvapen skulle verka provocerande 
trodde Bjuggren inte på. Ett förbud, menade 
han, skulle enbart gynna en stormakt med stora 
resurser. Han gav inte mycket för den intensiva, 
som han menade, kommunistinspirerade propa-
gandan för förbud mot kärnvapen. I sitt manus 
hade han ursprungligen skrivit ”den sovjet- och 
kommunistinspirerade propagandan”, men stru-
kit ”sovjet- och”.21 

Memoarerna
Ulf Björkman berättar i sina minnen att det 
var känt inom !ygvapnet att !ygvapenchefen 
Axel Ljungdahl och Bjuggren inte var de bästa 
vänner.22 Redan under sin aktiva tid i !ygvap-
net skrev Bjuggren på sina memoarer. Boken 
med titeln Attack kom ut på P.A. Norstedt & 
Söners förlag 1965. Det är en livfull och lätt-
läst bok, som rakt på sak skildrar ett !ygarliv i 
en stormig utvecklingstid. De åsikter han i sin 
bok framförde om Axel Ljungdahl och dennes 
insatser i !ygvapnet väckte dock invändningar, 
inte minst, och föga förvånande, från Ljungdahl 
själv. Det var Ljungdahl som 1954 hade efter-
trätt den av Bjuggren beundrade och respek-
terade Nordenskiöld som chef för !ygvapnet. 
I sin bok skriver författaren att Nordenskiöld 
först tillfrågat Westring om han ville efterträda 
honom som !ygvapenchef men att denne endast 
ville acceptera utnämningen om Ljungdahl, 
som var äldre i tjänsten, tackade nej. Han skri-
ver vidare att !ygvapnet under Ljungdahls tid 
i !era avseenden gick tillbaka trots en fortsatt 
teknisk utveckling och att andan inom vapnet 

Två brittiska flyggeneraler (Air Marshals) på besök 
i Sverige under Björn Bjuggrens tid som chef för 
Första flygeskadern, E 1. Bjuggren står längst till 
höger och bredvid honom generalmajor Gustaf Adolf 
Westring, chef för flygstaben. Under 1950-talet 
kulminerade de svenska inköpen av brittiska jaktplan, 

för att sedan alltmer ersättas av inhemska leveran-
ser (J 29, A 32). Den sista importen i stor skala blev 
120 stycken J 34 Hawker Hunter, med leverans åren 
1955–57. 
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på flygets roll i försvaret till allmänheten i form
av tidnings- och tidskriftsartiklar och genom
föredrag i olika fora. Det fortsatte han med som
eskaderchef. Ett exempel: i april 1958 utveck-
lade han inför Göteborgs industriluftskyddsför-
bund sina tankar om attackflygets möjligheter i
ett eventuellt kommande krig. Han poängterade
att det var viktigt att skilja på vad en stormakt
kan åstadkomma med överlägsna flygstyrkor
och vad ett litet land kan göra för att sätta sig
till motvärn. För Sverige var det väsentligaste
att förfoga över ett effektivt luftförsvar. Ett
offensivt attackflyg kunde, fortsatte han, för-
hindra fienden från att använda flygbaser i vårt
lands närhet. Om attackflyget fick tillgång till
taktiska atomvapen skulle det vara lättare för
attacken att lösa sina fredsbevarande uppgifter.
Bjuggren underströk att han personligen hade
svårt att föreställa sig att fienden skulle företa en
invasion över sjön eller landgränserna med vet-
skap om att den svenska attacken var utrustad
med atombomber.

Redan 1952 hade Nordenskiöld som första
svenske högre officer offentligt förespråkat att
Sverige skulle satsa på kärnvapen.20 De argu-
ment som framfördes om att ett svenskt inne-
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hav av kärnvapen skulle verka provocerande
trodde Bjuggren inte på. Ett förbud, menade
han, skulle enbart gynna en stormakt med stora
resurser. Han gav inte mycket för den intensiva,
som han menade, kommunistinspirerade propa-
gandan för förbud mot kärnvapen. I sitt manus
hade han ursprungligen skrivit "den sovjet- och
kommunistinspirerade propagandan", men stru-
kit "sovjet- och".21

Memoarerna
Ulf Björkman berättar i sina minnen att det
var känt inom flygvapnet att flygvapenchefen
Axel Ljungdahl och Bjuggren inte var de bästa
vänner.22 Redan under sin aktiva tid i flygvap-
net skrev Bjuggren på sina memoarer. Boken
med titeln Attack kom ut på P.A. Norstedt &
Söners förlag 1965. Det är en livfull och lätt-
läst bok, som rakt på sak skildrar ett flygarliv i
en stormig utvecklingstid. De åsikter han i sin
bok framförde om Axel Ljungdahl och dennes
insatser i flygvapnet väckte dock invändningar,
inte minst, och föga förvånande, från Ljungdahl
själv. Det var Ljungdahl som 1954 hade efter-
trätt den av Bjuggren beundrade och respek-
terade Nordenskiöld som chef för flygvapnet.
I sin bok skriver författaren att Nordenskiöld
först tillfrågat Westring om han ville efterträda
honom som flygvapenchef men att denne endast
ville acceptera utnämningen om Ljungdahl,
som var äldre i tjänsten, tackade nej. Han skri-
ver vidare att flygvapnet under Ljungdahls tid
i flera avseenden gick tillbaka trots en fortsatt
teknisk utveckling och att andan inom vapnet
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blev kärvare. Arbetsglädjen påverkades negativt. 
Kort sagt, det var bättre på Nordenskiölds tid.23 

I ett långt, och av knappt undertryckt vrede, 
präglat brev den 21 december 1965 bemötte 
Ljungdahl utförligt Bjuggrens påståenden, som 
han menade vara falska och föreslog att Bjug-
gren skulle komma med rättelser i O!cersför-
bundsbladet. I sitt svarsbrev den 25 januari 1966 
framhöll Bjuggren att Ljungdahl i sitt brev givit 
honom två alternativ, att vitsorda att han var 
en lögnare eller att han var ovederhäftig och 
självöverskattande. Bjuggren fann att en pole-
mik i den formen inte syntes honom särskilt 
givande.24 

Ljungdahl !ck alltså inte som han ville, men 
han gav sin syn på saken i sina memoarer som 
publicerades år 1972 med titeln En "ygo!cers 
minnen. Den har betecknats som delvis ”en mot- 
bok” till Bjuggrens memoarer.25 

Bjuggrens åsikter om Ljungdahl som "yg-
vapenchef har inte heller stått oemotsagda. 
Bland annat har man pekat på att den anda 
som rådde under Nordenskiöld måste ha varit 
unik och att en stabiliserad organisation inte 
kan ge samma engagemang som en kämpande 
ny. Vidare har det lyfts fram att Ljungdahl ingöt 
en positiv anda och god stridsmoral, och även 
att dennes insatser för det svenska "ygvapnet 
knappast kan överskattas.26 

Av det korta svar Bjuggren gav på Ljungdahls 
utförliga brev skulle man kanske kunna dra slut-
satsen att han inte brydde sig särskilt mycket 
om Ljungdahls kritik. I hans arkiv åter!nns 
emellertid synpunkter som han nedtecknade i 
augusti 1967 med anledning av Ljungdahls brev. 
Det är kanske ett utkast till ett längre svar som 
aldrig blev avsänt. 

Bjuggren förklarar att vad han i Attack hade 
anfört om Ljungdahl gällde hans insatser som 
chef för "ygvapnet, inte som eskaderchef. Som 
sådan var han enligt Bjuggren energisk, arbet-
sam, systematisk och noggrann, petit-maître. 

Vidare menade han att en jämförelse mellan 
Nordenskiöld och Ljungdahl utföll till den 
senares nackdel. Nordenskiöld gick helt in för 
sin uppgift som chef för "ygvapnet, men det 
gjorde enligt Bjuggren inte Ljungdahl. Dennes 
stora intresse för sällskapsliv, representation och 
utlandsresor medförde att han inte ägnade "yg-
vapnet samma kraft och intresse som Norden-
skiöld: ”Jag !ck uppfattningen att Ljungdahl 
som chef för "ygvapnet använde sina år i denna 
befattning för att njuta av tillvaron.”

Därefter ger Bjuggren exempel på en lång rad 
brister som han ansåg utmärkte "ygvapenche-
fen. Till slut summerade han. Enligt hans åsikt 
var Ljungdahl en stor egoist, egocentrisk och 
långsint. Vidare utmärktes han av snäva vyer, 
strävan efter att bli populär och i besittning av 
starka antipatier. Han led av mindervärdeskom-
plex gentemot Nordenskiöld och Westring, och 
han var inte den kraft "ygvapnet hade behövt 
under 1950-talet efter Nordenskiöld.27 

Det förefaller uppenbart att Ljungdahl och 
Bjuggren var oförenliga personlighetstyper. Om 
Ljungdahl har sagts att han noga lyssnade på 
sina medarbetare, uppträdde lågmält och arbe-
tade målmedvetet utan stora åthävor.28 Bilden 
som tecknats av Bjuggren ovan skiljer sig i 
en del avseenden från den karakteristiken av 
Ljungdahl.

Det bjuggrenska temperamentet
Det !nns ett engelskt uttryck som lyder: He 
doesn’t su#er fools gladly. Det skulle kanske passa 
in på Bjuggren. Ovan har skildrats hur han 
under !nska vinterkriget läxade upp personalen, 
men inte heller hans chef tycks ha undgått det 
bjuggrenska temperamentet.

Den ovan nämnde Ulf Björkman berättar 
i sina minnen att han välkomnades hjärtligt, 
men med en antydan till misstänksamhet, när 
han 1962 mötte sin nye "ottiljchef på Skara-
borgs "yg"ottilj, F 7, Folke Barkman. Förhål-
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Vidare menade han att en jämförelse mellan
Nordenskiöld och Ljungdahl utföll t i l l  den
senares nackdel. Nordenskiöld gick helt in för
sin uppgift som chef för flygvapnet, men det
gjorde enligt Bjuggren inte Ljungdahl. Dennes
stora intresse för sällskapsliv, representation och
utlandsresor medförde att han inte ägnade flyg-
vapnet samma kraft och intresse som Norden-
skiöld: "Jag fick uppfattningen att Ljungdahl
som chef för flygvapnet använde sina år i denna
befattning för att njuta av tillvaron."

Därefter ger Bjuggren exempel på en lång rad
brister som han ansåg utmärkte flygvapenche-
fen. Till slut summerade han. Enligt hans åsikt
var Ljungdahl en stor egoist, egocentrisk och
långsint. Vidare utmärktes han av snäva vyer,
strävan efter att bli populär och i besittning av
starka antipatier. Han led av mindervärdeskom-
plex gentemot Nordenskiöld och Westring, och
han var inte den kraft flygvapnet hade behövt
under 1950-talet efter Nordenskiöld.27

Det förefaller uppenbart att Ljungdahl och
Bjuggren var oförenliga personlighetstyper. Om
Ljungdahl har sagts att han noga lyssnade på
sina medarbetare, uppträdde lågmält och arbe-
tade målmedvetet utan stora åthävor." Bilden
som tecknats av Bjuggren ovan skiljer sig i
en del avseenden från den karakteristiken av
Ljungdahl.

Det bjuggrenska temperamentet
Det finns ett engelskt uttryck som lyder: He
doesn't suffer foolsgladly. Det skulle kanske passa
in på Bjuggren. Ovan har skildrats hur han
under finska vinterkriget läxade upp personalen,
men inte heller hans chef tycks ha undgått det
bjuggrenska temperamentet.

Den ovan nämnde Ulf  Björkman berättar
i sina minnen att han välkomnades hjärtligt,
men med en antydan till misstänksamhet, när
han 1962 mötte sin nye flottiljchef på Skara-
borgs flygflottilj, F 7, Folke Barkman. Förhål-
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landet mellan Barkman och Bjuggren var näm-
ligen inte det bästa, och det var den sistnämnde 
som hade handplockat Björkman som !ygchef. 
Orsaken till det spända förhållandet kände 
Björkman inte till, men han "ck senare reda 
på att eskaderchefen en gång kommit upp till 
F 7 efter en räcka haverier för en genomgång 
med samtliga o#cerare. De "ck under ungefär 
en halvtimmes tid stående ”åhöra en magni"k 
utskällning med utnyttjande av svenska språkets 
hela valörrikedom”. Efter avslutad utskällning 
lämnade generalen åhörarna utan att låta någon 
komma till tals. De åthutade, och särskilt !ot-
tiljchefen, blev upprörda och begick dumheten 
att tala om för eskaderchefen att budskapet inte 
gått fram och begärde ett förtydligande. Det 
dröjde inte länge förrän generalen återvände 
och upprepade sin bredsida. Även denna gång 
"ck o#cerarna stå upp under föreställningen.29 

Genomgående för skildringarna av Bjuggren 
som chef är att de som han valde ut som tänk-
bara chefsämnen, och det var långt ifrån alla, 
"ck vidsträckta befogenheter att självständigt 
sköta sina ansvarsområden. Flera av dem gjorde 
också snabb karriär, kände stark lojalitet mot 

eskaderchefen och delaktighet i eskaderns verk-
samhet.30 

Det har framgått att Bjuggren hade ett hett 
temperament, var viljestark och rättfram. Ener-
giskt och kraftfullt drev han sina hjärtefrå-
gor och förefaller inte ha bekymrat sig alltför 
mycket om han trampade på ömma tår, vilket 
visade sig inte minst under den långa striden om 
E 1:s självständighet. Redan som ung löjtnant 
tvekade han inte, vilket framgått ovan, att lufta 
sina åsikter, hur inopportuna dessa än kunde 
te sig, men det förtroendefulla samarbetet med 
Nordenskiöld, från 1942 chef för !ygvapnet, 
bör rimligtvis ha utgjort ett stöd i karriären.

Efter ett långt och verksamt liv i !ygvapnets 
tjänst avgick Bjuggren som generallöjtnant den 
1 april 1964 med ålderspension. Då hade han 
tillbringat cirka 5 500 timmar i luften i hundra-
talet !ygplanstyper och varit med om fem all-
varliga haverier och fyra allvarliga tillbud, 
huvudsakligen beroende på materielfel.

Året efter pensioneringen 1965 tillträdde 
Bjuggren tjänsten som chef för krigsmateriel-
inspektionen inom handelsdepartementet. Han 
verkade där till sin död den 4 april 1968.
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ligen inte det bästa, och det var den sistnämnde
som hade handplockat Björkman som flygchef.
Orsaken ti l l  det spända förhållandet kände
Björkman inte till, men han fick senare reda
på att eskaderchefen en gång kommit upp till
F 7 efter en räcka haverier för en genomgång
med samtliga officerare. De fick under ungefär
en halvtimmes tid stående "åhöra en magnifik
utskällning med utnyttjande av svenska språkets
hela valörrikedom". Efter avslutad utskällning
lämnade generalen åhörarna utan att låta någon
komma till tals. De åthutade, och särskilt flot-
tiljchefen, blev upprörda och begick dumheten
att tala om för eskaderchefen att budskapet inte
gått fram och begärde ett förtydligande. Det
dröjde inte länge förrän generalen återvände
och upprepade sin bredsida. Även denna gång
fick officerarna stå upp under föreställningen.29

Genomgående för skildringarna av Bjuggren
som chef är att de som han valde ut som tänk-
bara chefsämnen, och det var långt ifrån alla,
fick vidsträckta befogenheter att självständigt
sköta sina ansvarsområden. Flera av dem gjorde
också snabb karriär, kände stark lojalitet mot

eskaderchefen och delaktighet i eskaderns verk-
samhet."

Det har framgått att Bjuggren hade ett hett
temperament, var viljestark och rättfram. Ener-
giskt och kraftfullt drev han sina hjärtefrå-
gor och förefaller inte ha bekymrat sig alltför
mycket om han trampade på ömma tår, vilket
visade sig inte minst under den långa striden om
E 1:s självständighet. Redan som ung löjtnant
tvekade han inte, vilket framgått ovan, att lufta
sina åsikter, hur inopportuna dessa än kunde
te sig, men det förtroendefulla samarbetet med
Nordenskiöld, från 1942 chef för flygvapnet,
bör rimligtvis ha utgjort ett stöd i karriären.

Efter ett långt och verksamt liv i flygvapnets
tjänst avgick Bjuggren som generallöjtnant den
1 april 1964 med ålderspension. Då hade han
tillbringat cirka 5 500 timmar i luften i hundra-
talet flygplanstyper och varit med om fem all-
varliga haverier och fyra allvarliga tillbud,
huvudsakligen beroende på materielfel.

Året efter pensioneringen 1965 tillträdde
Bjuggren tjänsten som chef för krigsmateriel-
inspektionen inom handelsdepartementet. Han
verkade där till sin död den 4 april 1968.

Björn Bjuggren 1315
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Sven Lampell var en skicklig flygare och aktiv 
idrottare, som förde Sverige till en stark ställning 
inom flygfemkamp. Erfarenheter som flygstyrkechef 
i Kongo ledde till intresse för internationell hjälp-
verksamhet i krisområden. I flygvapnet slutade han 

som flottiljchef för F 15, men övergick mot slutet 
av 1960-talet till ledande befattningar inom Röda 
Korset, med tjänstgöring i bland annat Biafra och 
Bangladesh.

Sven LampeII var en skicklig flygare och aktiv
idrottare, som förde Sverige till en stark ställning
inom flygfemkamp. Erfarenheter som flygstyrkechef
i Kongo ledde till intresse för internationell hjälp-
verksamhet i krisområden. I flygvapnet slutade han

316 I Flygvapnet

som flott i l jchef för F15, men övergick mot slutet
av 1960-talet till ledande befattningar inom Röda
Korset, med tjänstgöring i bland annat Biafra och
Bangladesh.
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Sven Hjalmar Lampell föddes i Södertälje den 
18 december 1920. Fadern Hjalmar Lampell, 
köpman i päls- och modebranschen, var född i 
Sollefteå, och modern Tyra, född Berglund, kom 
från sörmländska Ytterhörna. De gifte sig 1912 
och !yttade till Stockholm 1922, först till Öster-
malm och senare till Södermalm.

Hemmet var ett typiskt medelklasshem. Sven 
hade två äldre systrar och en yngre bror. Sven 
beskriver sin uppväxt som alltigenom lycklig, 
trygg och harmonisk. År 1931 provade han in 
och antogs till Södra Latin. Han upplevde sin 
läroverkstid som enbart positiv. Så fort han "ck 
möjlighet arbetade han för att tjäna pengar. Han 
sålde glass från en låda på magen, sålde konfek-
tyrer på Stockholms stadion och var chau#örs-
biträde. Senare arbetade han som simlärare, 
"lmstatist, sportskribent och pantbanksbiträde. 
Jobben ansåg han vara nyttiga för att de dels 
gav kondition och inblick i människors liv, dels 
bidrog till mognad och ödmjukhet.

Under uppväxten utvecklade Sven Lampell 
sitt idrottsintresse, och det var simning och 

handboll han satsade på. Simningen gav honom 
!era mästartitlar och Södra Latin blev under två 
år ”bästa simmarskola”, vilket han bidrog till. 
För denna prestation "ck han skolans idrotts-
sköld vid studentexamen 1940. Han var också 
ordförande för skolans idrottsförening. Idrotten 
spelade alltid en stor roll i hans liv.

Det var genom idrotten som Sven mötte sin 
blivande fru. Han lärde känna Björn Dahlbeck 
genom simningen och de blev goda vänner. När 
Sven bjöds hem till Björn för att spela bordten-
nis mötte han Björns syster Eva, som var jämn-
årig med honom. Båda var då 16 år och året 
var 1936.1 Det var samma år som de olympiska 
spelen ägde rum i Berlin, dit Sven åkte med 
skolans idrottsförening. Det blev hans första 
utlandsbesök.2

Eva Dahlbeck och Sven Lampell gifte sig 1943 
i Stockholms rådhus. Sven var då fänrik.3 Det var 
för övrigt Evas farbror, löjtnanten i !ottan Olof 
Dahlbeck (1884–1930), som gjorde den första 
militära !ygningen i Sverige från Stora Värtans 
is utanför Lidingö den 3 februari 1912.4 

Sven Lampell
En allsidig !ygo"cer med starka band till Storbritannien. 

Han avrundade karriären på hög nivå i Röda Korset.

Sven ScheiderbauerSven Scheiderbauer

Sven Lampell
En allsidig flygofficer med starka band till Storbritannien.

Han avrundade karriären på hög nivå i Röda Korset.

Sven Hjalmar Lampell föddes i Södertälje den
18 december 1920. Fadern Hjalmar Lampell,
köpman i päls- och modebranschen, var född i
Sollefteå, och modern Tyra, född Berglund, kom
från sörmländska Ytterhörna. De gifte sig 1912
och flyttade till Stockholm 1922, först till Öster-
malm och senare till Södermalm.

Hemmet var ett typiskt medelklasshem. Sven
hade två äldre systrar och en yngre bror. Sven
beskriver sin uppväxt som alltigenom lycklig,
trygg och harmonisk. År 1931 provade han in
och antogs till Södra Latin. Han upplevde sin
läroverkstid som enbart positiv. Så fort han fick
möjlighet arbetade han for att tjäna pengar. Han
sålde glass från en låda på magen, sålde konfek-
tyrer på Stockholms stadion och var chaufförs-
biträde. Senare arbetade han som simlärare,
filmstatist, sportskribent och pantbanksbiträde.
Jobben ansåg han vara nyttiga för att de dels
gav kondition och inblick i människors liv, dels
bidrog till mognad och ödmjukhet.

Under uppväxten utvecklade Sven Lampell
sitt idrottsintresse, och det var simning och

handboll han satsade på. Simningen gav honom
flera mästartitlar och Södra Latin blev under två
år "bästa simmarskola", vilket han bidrog till.
För denna prestation fick han skolans idrotts-
sköld vid studentexamen 1940. Han var också
ordförande för skolans idrottsförening. Idrotten
spelade alltid en stor roll i hans liv.

Det var genom idrotten som Sven mötte sin
blivande fru. Han lärde känna Björn Dahlbeck
genom simningen och de blev goda vänner. När
Sven bjöds hem till Björn för att spela bordten-
nis mötte han Björns syster Eva, som var jämn-
årig med honom. Båda var då 16 år och året
var 1936.1 Det var samma år som de olympiska
spelen ägde rum i Berlin, dit Sven åkte med
skolans idrottsförening. Det blev hans första
utlandsbesök.2

Eva Dahlbeck och Sven Lampell gifte sig 1943
i Stockholms rådhus. Sven var då fånrik.3Det var
for övrigt Evas farbror, löjtnanten i flottan Olof
Dahlbeck (1884-1930), som gjorde den första
militära flygningen i Sverige från Stora Värtans
is utanför Lidingö den 3 februari 1912.4

1 317



318 | Flygvapnet

Flygutbildningen
Sven Lampell fascinerades av Charles Lindberghs 
Atlant!ygning 1927. Händelsen tog tag i honom 
och !ygaryrket blev hans mål. Han sände in en 
ansökan till !ygvapnet i början av 1940. I maj 
tog han studentexamen och en vecka senare 
kalla des han till uttagningsprov i Örebro tillsam-
mans med 800 andra ynglingar. Proven var både 
fysiska och psykiska. Efter två veckor var det 120 
!ygo"cersaspiranter som skulle gå vidare.5

Den 26 juni 1940 inställde han sig på F 5, 
Flygkrigsskolan på Ljungbyhed.6 Efter ett par 
månader var skaran på 120 aspiranter reducerad 
till 42, och när det blev dags för !ygförarexamen 
i juni 1941 var det 22 som #ck sina guldvingar 
av Chefen för !ygvapnet, generallöjtnant Tor-
sten Friis. Under utbildningen hade två kamrater 
omkommit vid haverier.7 Aspirantskolan var nu 
avslutad och första årskursen på kadettskolan 
skulle börja till hösten. Men dessförinnan skulle 
Lampell till F 4 på Frösön för att genomföra 
grundläggande !ygslagsutbildning, GFSU, på 
störtbomb!ygplanet B 5.8

I slutet av oktober 1941 var det dags för 
kadettskolans yngre kurs. Skolan var då förlagd 
till F 5. Först 1944 !yttades den till Uppsala, 
samlokaliserad med Upplands !yg!ottilj, F 16. 
Kadett skolan #ck då beteckningen F 20.9 Kursen 
pågick till april 1942. 

Sommaren 1942 återvände Lampell till F 4 
för andra delen av !ygslagsutbildningen. Kadett-
skolans äldre kurs varade från oktober 1942 till 
den 15 april 1943, då kadetterna utnämndes till 
fänrikar av den färgstarke !ygvapenchefen, gene-
rallöjtnant Bengt G:son Nordenskiöld.10

Tidig karriär vid Kungl. Kalmar flygflottilj 
Efter examen blev det fortsatt störtbomb!ygning 
för Sven Lampell, dock inte i Norrland utan vid 
den nyuppsatta Kalmar !yg!ottilj, F 12.11 Flot-
tiljen var under uppbyggnad och hade fått nya 
!ygplan av typen SAAB B 17 bara två månader 

innan Lampell inställde sig.12 Han blev mark-
styrkechef vid 1. divisionen. Dåtidens organi-
sation innebar att divisionen hade en !yg- och 
en markstyrka, och divisionschefen hade det 
övergripande ansvaret för såväl !yg- som mark-
tjänsten.

Flygtjänsten innebar både gränsövervakning 
och olika övningar, som eskader- och !ygvapen-
övningar samt samverkansövningar med armé-
förband. På kontinenten rasade kriget, och 
under de år Lampell !ög på F 12 nödlandade 
tretton allierade eller tyska !ygplan i Kalmar 
eller dess närhet. Många blev eskorterade av 
F 12-!ygplan.13

Efter tjänsten vid 1. divisionen blev Sven 
Lampell adjutant vid 3. divisionen. Redan som 
andraårsfänrik vintern 1945 blev han !ygstyrke-
chef, inte ens 25 år fyllda, och i april 1946 blev 
han löjtnant och divisionschef.14 

Sommaren 1944 #ck F 12 en gammal Fokker 
S 6B. Den #ck dock ingen hangarplats utan blev 
stående framför kanslihuset. Lampell lyckades 
utverka tillstånd av !ottiljchefen, överste Ragnar 
Carlgren, att få !yga in sig på Fokkern.15 Han 
!ög därefter in ett par kollegor på detta gamla 
!ygplan. Under tiden i Kalmar ägnade han sig 
också åt segel!ygning, då en viktig verksamhet i 
!ygvapnet. Icke !ygande personal gavs möjlighet 
att få !yga, något som samtidigt var rekryterings-
befrämjande eftersom de som visade fallenhet för 
!ygning kunde söka !ygförarutbildning. Lam-
pell blev biträdande segel!yginstruktör 1944 och 
året efter gick han en instruktörskurs.16

En annan fritidssysselsättning i Kalmar var 
teater. Lampell spelade med i en amatörteater-
grupp, som bland annat satte upp ”Kära släk-
ten”. Tidningen Barometern skrev att det var 
”Tidernas största teaterkabaret i Kalmar”.17

Från Kungl. Svea flygflottilj till flygstaben
Sven Lampell skiftade !ygslag till jakt när han 
1 oktober 1946 !yttade från F 12, Kalmar, till 

Flygutbildningen
Sven Lampell fascinerades av Charles Lindberghs
Atlantflygning 1927. Händelsen tog tag i honom
och flygaryrket blev hans mål. Han sände in en
ansökan till flygvapnet i början av 1940. I maj
tog han studentexamen och en vecka senare
kallades han till uttagningsprov i Örebro tillsam-
mans med 800 andra ynglingar. Proven var både
fysiska och psykiska. Efter två veckor var det 120
flygofficersaspiranter som skulle gå vidare.'

Den 26 juni 1940 inställde han sig på F 5,
Flygkrigsskolan på Ljungbyhed.6 Efter ett par
månader var skaran på 120 aspiranter reducerad
till 42, och när det blev dags för flygförarexamen
i juni 1941 var det 22 som fick sina guldvingar
av Chefen för flygvapnet, generallöjtnant Tor-
sten Friis. Under utbildningen hade två kamrater
omkommit vid haverier.7 Aspirantskolan var nu
avslutad och första årskursen på kadettskolan
skulle börja till hösten. Men dessförinnan skulle
Lampell till F 4 på Frösön för att genomföra
grundläggande flygslagsutbildning, GFSU, på
störtbombflygplanet B 5.8

I slutet av oktober 1941 var det dags för
kadettskolans yngre kurs. Skolan var då förlagd
till F 5. Först 1944 flyttades den till Uppsala,
samlokaliserad med Upplands flygflottilj, F 16.
Kadettskolan fick då beteckningen F 20.9 Kursen
pågick till april 1942.

Sommaren 1942 återvände Lampell till F 4
för andra delen av flygslagsutbildningen. Kadett-
skolans äldre kurs varade från oktober 1942 till
den 15 april 1943, då kadetterna utnämndes till
fänrikar av den färgstarke flygvapenchefen, gene-
rallöjtnant Bengt G:son Nordenskiöld.'°

Tidig karriär vid Kungl. Kalmar flygflottilj
Efter examen blev det fortsatt störtbombflygning
för Sven Lampell, dock inte i Norrland utan vid
den nyuppsatta Kalmar flygflottilj, F 12." Flot-
tiljen var under uppbyggnad och hade fått nya
flygplan av typen SAAB B 17 bara två månader
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innan Lampell inställde sig.12 Han blev mark-
styrkechef vid 1. divisionen. Dåtidens organi-
sation innebar att divisionen hade en flyg- och
en markstyrka, och divisionschefen hade det
övergripande ansvaret för såväl flyg- som mark-
tjänsten.

Flygtjänsten innebar både gränsövervakning
och olika övningar, som eskader- och flygvapen-
övningar samt samverkansövningar med arms-
förband. På kontinenten rasade kriget, och
under de år Lampell flög på F 12 nödlandade
tretton allierade eller tyska flygplan i Kalmar
eller dess närhet. Många blev eskorterade av
F 12-flygplan.13

Efter tjänsten vid 1. divisionen blev Sven
Lampell adjutant vid 3. divisionen. Redan som
andraårsfänrik vintern 1945 blev han flygstyrke-
chef, inte ens 25 år fyllda, och i april 1946 blev
han löjtnant och divisionschef."

Sommaren 1944 fick F 12 en gammal Fokker
S 6B. Den fick dock ingen hangarplats utan blev
stående framför kanslihuset. Lampell lyckades
utverka tillstånd av flottiljchefen, överste Ragnar
Carlgren, att få flyga in sig på Fokkern." Han
flög därefter in ett par kollegor på detta gamla
flygplan. Under tiden i Kalmar ägnade han sig
också åt segelflygning, då en viktig verksamhet i
flygvapnet. Icke flygande personal gavs möjlighet
att få flyga, något som samtidigt var rekryterings-
befrämjande eftersom de som visade fallenhet för
flygning kunde söka flygförarutbildning. Lam-
pell blev biträdande segelflyginstruktör 1944 och
året efter gick han en instruktörskurs.'6

En annan fritidssysselsättning i Kalmar var
teater. Lampell spelade med i en amatörteater-
grupp, som bland annat satte upp "Kära släk-
ten". Tidningen Barometern skrev att det var
"Tidernas största teaterkabaret i Kalmar".17

Från Kungl. Svea flygflottilj till flygstaben
Sven Lampell skiftade flygslag till jakt när han
1 oktober 1946 flyttade från F 12, Kalmar, till
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F 8, Barkarby. Han !ög in sig på det svenskkon-
struerade !ygplanet J 22 och "ck !ygslagsut-
bildning på jakt!yg. Den 1 maj 1947 blev han 
ställföreträdande divisionschef för 2. divisionen. 
Divisionschef blev han i oktober, men då för 
3. divisionen. Från oktober 1948 till april 1949 
var han elev på Flygkrigshögskolans allmänna 
kurs. Direkt efter kursen !ög han in sig på J 28 
Vampire, vilket blev hans första jet!ygplan. Nu 
blev han divisionschef för 2. divisionen, som 
fortfarande hade J 22.18

Sven Lampell var en uppskattad divisionschef 
som ledde verksamheten med fast hand. Han 
ställde stora krav på sin personal, men var sam-
tidigt rättvis och hade glimten i ögat. 

Tillsammans med vännen Ulf Björkman, 
ställföreträdande divisionschef och tillika mark-
styrkechef, bildade Sven Lampell också en upp-
visningsrote med J 22. Namnet blev ”Den oskilj-
aktiga roten”, men den verkade bara en kort 
tid.19 Sannolikt var detta den enda fasta upp-
visningsgruppen med propeller!ygplan i !yg-
vapnet.

Efter att ha stått till Flygvapnets bomb- och 
skjutskolas förfogande under våren 1952 blev 
Lampell i oktober elev vid Flygkrigshögskolans 
stabskurs. Kursen avslutades i slutet av april 
1953 och därefter väntade !ygstaben. Lampell 
placerades på utbildningsavdelningen från den 1 
maj 1953 och "ck, föga överraskande, ansvaret 
för idrottsfrågor.20

När han hade installerat sig på staben fann 
han i en pärm en notering om en inbjudan från 
Frankrike 1948 till internationell !ygfemkamp, 
som inte hade väckt intresse på staben. Efter-
forskningarna visade att inbjudan hade kommit 
till Sveriges Militära Idrottsförbund, men den 
vidarebefordrades aldrig till !ygvapnet eftersom 
någon informellt hade meddelat att man ändå 
inte avsåg att delta. 

Sven Lampell frågade avdelningschefen, över-
stelöjtnant Nils H. Dahl, som varit hans divi-

sionschef på F 12, om utsikterna att få gehör för 
denna idrottstävling. Det såg inte så ljust ut, men 
ändå förbereddes en fråga till såväl !ottiljerna 
som !ygvapenchefen. Den verkliga framgången 
kom när ordföranden för Conseil International 
du Sport Militaire, major Arne #orburn, genom 
informell påverkan hjälpte till. Flygstabschefen, 
generalmajor Gustaf Adolf Westring, hade på 
ett cocktailparty mött !era !ygattachéer som 
undrade varför inte Sverige deltog i interna-
tionell !ygfemkamp. Inom en vecka hade !yg-
stabschefen fått ärendet föredraget och nu "ck 
också !ygvapenchefen det. Lampell kallades in 
och Norden skiöld frågade om han tyckte att ett 
lag skulle sändas till tävlingarna i Florens 1954. 
Naturligtvis, svarade Lampell, och Nordenskiöld 
replikerade: ”Ni får endast åka på villkor att ni 
vinner!” Det gjorde laget och det kom att upp-
repas !era år framöver.21 Sven Lampell var en i 
laget 1954 och han deltog också i de interna-
tionella !ygfemkamperna 1955 i Istanbul (dock 
inte som tävlande), 1956 i Uppsala och 1958 i 
Belgien (som tävlande).22 

Många år senare, när Lampell var chef för 
F 15 i Söderhamn "ck !yg!ottiljen i uppdrag 
att arrangera världsmästerskapet i internationell 
!ygfemkamp i september 1971. Det var med 
glädje han och !ottiljen genomförde arrange-
manget.23

 Under tiden på !ygstaben !ög Lampell in sig 
på J 29 Tunnan och direkt därefter gick han divi-
sionschefskurs jakt på Flygvapnets bomb- och 
skjutskola.24 Stabsarbete var inget som Lampell 
längtade efter. 

Vågade flygningar under Västerbron 
Både vid Flygvapnets bomb- och skjutskola 
och Flygkrigshögskolan tjänstgjorde Sven Lam-
pell som lärare i perioder under 1954.25 Men 
under det året involverades han också i något 
helt annat, nämligen en "lm, som också gjorde 
honom berömd.

F 8, Barkarby. Han flög in sig på det svenskkon-
struerade flygplanet J 22 och fick flygslagsut-
bildning på jaktflyg. Den 1 maj 1947 blev han
ställföreträdande divisionschef för 2. divisionen.
Divisionschef blev han i oktober, men då för
3. divisionen. Från oktober 1948 till april 1949
var han elev på Flygkrigshögskolans allmänna
kurs. Direkt efter kursen flög han in sig på J 28
Vampire, vilket blev hans första jetflygplan. Nu
blev han divisionschef för 2. divisionen, som
fortfarande hade J 22.18

Sven Lampell var en uppskattad divisionschef
som ledde verksamheten med fast hand. Han
ställde stora krav på sin personal, men var sam-
tidigt rättvis och hade glimten i ögat.

Tillsammans med vännen U l f  Björkman,
ställföreträdande divisionschef och tillika mark-
styrkechef, bildade Sven Lampell också en upp-
visningsrote med J 22. Namnet blev "Den oskilj-
aktiga roten", men den verkade bara en kort
tid.19 Sannolikt var detta den enda fasta upp-
visningsgruppen med propellerflygplan i flyg-
vapnet.

Efter att ha stått till Flygvapnets bomb- och
skjutskolas förfogande under våren 1952 blev
Lampell i oktober elev vid Flygkrigshögskolans
stabskurs. Kursen avslutades i  slutet av april
1953 och därefter väntade flygstaben. Lampell
placerades på utbildningsavdelningen från den 1
maj 1953 och fick, föga överraskande, ansvaret
för idrottsfrågor.2°

När han hade installerat sig på staben fann
han i en pärm en notering om en inbjudan från
Frankrike 1948 till internationell flygfemkamp,
som inte hade väckt intresse på staben. Efter-
forskningarna visade att inbjudan hade kommit
till Sveriges Militära Idrottsförbund, men den
vidarebefordrades aldrig till flygvapnet eftersom
någon informellt hade meddelat att man ändå
inte avsåg att delta.

Sven Lampell frågade avdelningschefen, över-
stelöjtnant Nils H. Dahl, som varit hans divi-

sionschef på F 12, om utsikterna att få gehör för
denna idrottstävling. Det såg inte så ljust ut, men
ändå förbereddes en fråga till såväl flottiljerna
som flygvapenchefen. Den verkliga framgången
kom när ordföranden för Conseil International
du Sport Militaire, major Arne Thorburn, genom
informell påverkan hjälpte till. Flygstabschefen,
generalmajor Gustaf Adolf Westring, hade på
ett cocktailparty mött flera flygattachéer som
undrade varför inte Sverige deltog i  interna-
tionell flygfemkamp. Inom en vecka hade flyg-
stabschefen fått ärendet föredraget och nu fick
också flygvapenchefen det. Lampell kallades in
och Nordenskiöld frågade om han tyckte att ett
lag skulle sändas till tävlingarna i Florens 1954.
Naturligtvis, svarade Lampell, och Nordenskiöld
replikerade: "Ni får endast åka på villkor att ni
vinner!" Det gjorde laget och det kom att upp-
repas flera år framöver.21 Sven Lampell var en i
laget 1954 och han deltog också i de interna-
tionella flygfemkamperna 1955 i Istanbul (dock
inte som tävlande), 1956 i Uppsala och 1958 i
Belgien (som tävlande).22

Många år senare, när Lampell var chef för
F 15 i Söderhamn fick flygflottiljen i uppdrag
att arrangera världsmästerskapet i internationell
flygfemkamp i september 1971. Det var med
glädje han och flottiljen genomförde arrange-
manget.23

Under tiden på flygstaben flög Lampell in sig
på J 29 Tunnan och direkt därefter gick han divi-
sionschefskurs jakt på Flygvapnets bomb- och
skjutskola.24 Stabsarbete var inget som Lampell
längtade efter.

Vågade flygningar under Västerbron
Både vid Flygvapnets bomb- och skjutskola
och Flygkrigshögskolan tjänstgjorde Sven Lam-
pell som lärare i perioder under 1954.25 Men
under det året involverades han också i något
helt annat, nämligen en film, som också gjorde
honom berömd.
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Vid inspelningen av !lmen Gula Divisio-
nen var han "ygmilitär expert och rådgivare åt 
regissören Stig Olin, som var en skolkamrat från 
Södra Latin. Merparten av exteriörscenerna !l-
mades på Barkarby. Men en scen !lmades vid 
Västerbron, där Sven Lampell hade fått tillstånd 
att göra looping, som avslutades med "ygning 
under bron. I !lmen kan man se honom "yga 
en Sk 50 Sa!r med Meg Westergren som passa-
gerare, men i verkligheten "ög han ensam. Det 
blev elva loopingar innan regissören var nöjd. 
Filmen hade premiär hösten 1954.26

Till Kungl. Södertörns flygflottilj och 
Royal Air Force
Efter två år på "ygstaben blev Lampell den 1 juni 
1955 chef för 3. divisionen på F 18, Tullinge. 
Men från samma datum och ett halvår framåt 
kommenderades han till Storbritannien.27 

Bakgrunden till detta var att försvarsbeslutet 
1948 inne bar en förstärkning av jakt"yget med 
50 procent. Man avsåg att anska#a ett utländskt 
"ygplan, eftersom det vid SAAB inte fanns 
kapacitet att tillverka mer än det som redan var 
beställt. Efter studier av olika alternativ besluta-
des att brittiska Hawker Hunter skulle anskaf-
fas. Det var ett modernt "ygplan och det första 
brittiska pilvingade "ygplanet. Hunter "ögs för 
första gången 1951. Den pilvingade J 29 Tunnan 
"ögs redan 1948. Nordenskiöld beslutade om 
anska#ningen, och kontraktet på 120 "ygplan 
undertecknades på hans näst sista dag som "ygva-
penchef, den 29 juni 1954. Flygvapnet beställde 
exportversionen Hunter F.$Mark$50 som motsva-
rade Royal Air Force, RAF:s, Hunter F.$Mark 4.28 

Typin"ygning gjorde Lampell vid Hawker-
fabriken i Dunsfold. Därefter väntade ett halvt 
års växeltjänstgöring i RAF på No. 98 Squadron 
baserad på Jever i Nordtyskland. Denna division 
hade i april samma år fått Hunter F.$Mk.$4. Här 
!ck han nu ingående kunskaper om och erfaren-
heter av den kommande "ygplanstypen.29

Dick Stenberg, då "ygchef vid F 18, hämtade 
den första J 34 Hunter. Den 27 augusti 1955 
landade han på Tullinge, efter mellanlandning 
på Jever och Ljungbyhed. Lampell hämtade den 
andra J 34:an den 28 oktober, då han fortfarande 
tjänstgjorde i RAF. 

Flottiljens J 28B Vampire ersattes efter hand 
med J 34 vid 3. divisionen. Vid utgången av 
1955 var fyra "ygplan levererade. Merparten 
anlände under 1956 och det sista hämtades i 
maj 1957. Nu hade också F$8 börjat få sina J 29 
utbytta mot J 34. Dick Stenberg var nu "ygchef 
vid F 8. Sven Lampell hade den 1 maj 1956 
efterträtt honom på F 18.30

Ingen förare hade särskilt många timmar 
på J 34 när Sven Lampell tog initiativet till att 
organisera en uppvisningsgrupp. Flera "ottiljer 
hade en uppvisningsgrupp, som till exempel 
Haglindgruppen på F 9 och Fogdegruppen på 
F 13. Under sin tid vid RAF No.!98 Squadron 
!ck Lampell tillfälle att "yga mycket i förband, 
så han var väl övad.

Nyttan av att visa upp sig för allmänheten var 
väl dokumenterad och med ett "ygplan som J 34 
föll sig bildandet av en uppvisningsgrupp natur-
ligt. Lampellgruppens debut skedde vid "ottil-
jens tioårsjubileum den 1 juni 1956. Därefter 
följde uppvisningar från Ljungbyhed i söder till 

Det svenska flygvapnet byggdes ut till en avsevärd 
styrka i början av det kalla kriget men satsade också 
på att utåt befästa bilden av sin effektivitet. Ett 
medel var deltagande i de internationella tävling-
arna i flygfemkamp, där Sverige kom att hävda sig 

väl. På bilden PAIM-laget (VM i flygfemkamp) 1956 
i Uppsala. Nedifrån vid planet, J 29 Tunnan, står Sven 
Lampell, Nils Benker, PeO Nilsson och Ove Glemin.

Det svenska flygvapnet byggdes ut till en avsevärd
styrka i början av det kalla kriget men satsade också
på att utåt befästa bilden av sin effektivitet. Ett
medel var deltagande i de internationella tävling-
arna i flygfemkamp, där Sverige kom att hävda sig

Vid inspelningen av filmen Gula Divisio-
nen var han flygmilitär expert och rådgivare åt
regissören Stig Olin, som var en skolkamrat från
Södra Latin. Merparten av exteriörscenerna fil-
mades på Barkarby. Men en scen filmades vid
Västerbron, där Sven Lampell hade fått tillstånd
att göra looping, som avslutades med flygning
under bron. I filmen kan man se honom flyga
en Sk 50 Safir med Meg Westergren som passa-
gerare, men i verkligheten flög han ensam. Det
blev elva loopingar innan regissören var nöjd.
Filmen hade premiär hösten 1954.26

Till Kungl. Södertörns flygflottilj och
Royal Air Force
Efter två år på flygstaben blev Lampell den 1 juni
1955 chef för 3. divisionen på F 18, Tullinge.
Men från samma datum och ett halvår framåt
kommenderades han till Storbritannien.27

Bakgrunden till detta var att försvarsbeslutet
1948 innebar en förstärkning av jaktflyget med
50 procent. Man avsåg att anskaffa ett utländskt
flygplan, eftersom det vid SAAB inte fanns
kapacitet att tillverka mer än det som redan var
beställt. Efter studier av olika alternativ besluta-
des att brittiska Hawker Hunter skulle anskaf-
fas. Det var ett modernt flygplan och det första
brittiska pilvingade flygplanet. Hunter flögs för
första gången 1951. Den pilvingade J 29 Tunnan
flögs redan 1948. Nordenskiöld beslutade om
anskaffningen, och kontraktet på 120 flygplan
undertecknades på hans näst sista dag som flygva-
penchef, den 29 juni 1954. Flygvapnet beställde
exportversionen Hunter F. Mark 50 som motsva-
rade Royal Air Force, RAF:s, Hunter F Mark 4.28

väl. På bilden PAIM-laget (VM i flygfemkamp) 1956
i Uppsala. Nedifrån vid planet, 129 Tunnan, står Sven
Lampell, Nils Benker, PeO Nilsson och Ove Glemin.

Typinflygning gjorde Lampell vid Hawker-
fabriken i Dunsfold. Därefter väntade ett halvt
års växeltjänstgöring i RAF på No. 98 Squadron
baserad på Jever i Nordtyskland. Denna division
hade i april samma år fått Hunter F. Mk. 4. Här
fick han nu ingående kunskaper om och erfaren-
heter av den kommande flygplanstypen."

Dick Stenberg, då flygchef vid F 18, hämtade
den första J34 Hunter. Den 27 augusti 1955
landade han på Tullinge, efter mellanlandning
på Jever och Ljungbyhed. Lampell hämtade den
andra J 34:an den 28 oktober, då han fortfarande
tjänstgjorde i RAF.

Flottilj ens J 28B Vampire ersattes efter hand
med J 34 vid 3. divisionen. Vid utgången av
1955 var fyra flygplan levererade. Merparten
anlände under 1956 och det sista hämtades i
maj 1957. Nu hade också F 8 börjat få sina J29
utbytta mot J 34. Dick Stenberg var nu flygchef
vid F 8. Sven Lampell hade den 1 maj 1956
efterträtt honom på F 18."

Ingen förare hade särskilt många timmar
på J 34 när Sven Lampell tog initiativet till att
organisera en uppvisningsgrupp. Flera flottiljer
hade en uppvisningsgrupp, som till exempel
Haglindgruppen på F 9 och Fogdegruppen på
F 13. Under sin tid vid RAF No. 98 Squadron
fick Lampell tillfälle att flyga mycket i förband,
så han var väl övad.

Nyttan av att visa upp sig för allmänheten var
väl dokumenterad och med ett flygplan som J 34
föll sig bildandet av en uppvisningsgrupp natur-
ligt. Lampellgruppens debut skedde vid flottil-
jens tioårsjubileum den 1 juni 1956. Därefter
följde uppvisningar från Ljungbyhed i söder till
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Luleå i norr. Gruppen !ck efter Lampells idé 
och beslut namnet ACRO Hunters. Med fyra 
"ygplan, under en period fem, gjorde man succé 
var än man visade upp sig. Lampell "ög sin sista 
säsong med gruppen 1959, men ACRO Hunters 
fanns kvar till 1962.31

Våren 1960 började Lampell vid 3. "ygeska-
derns, E 3:s, stab som chef för sektion 1. E 3 var 
en av två rena jakt"ygeskadrar, och därtill var 
det den största av de totalt fyra eskadrarna med 
fem "yg"ottiljer i organisationen. Eskaderstaben 
var lokaliserad till Barkarby. År 1961 blev Lam-
pell eskaderns stabschef och samma år "ög han 
in sig på J 35A. Men under hösten väntade nya 
uppgifter.32

Kongokrisen och FN
När Belgiska Kongo blev självständigt den 30 
juni 1960 bröt oroligheter ut i landet. Kongo 
blev nu en plats för det kalla kriget. USA ingrep 
inte direkt utan verkade genom FN, eftersom 
åsikterna sammanföll. Regeringschefen vädjade 
om FN-hjälp. Redan den 17 juli !ck Sverige en 
förfrågan om att ställa upp med en FN-bataljon 
och en "ygstyrka med lätta "ygplan. Den 19 juli 
gav regeringen sitt tillstånd, och i slutet av juli 
var FN, genom United Nations Operations in 
Congo, UNOC, på plats. 

Generalsekreterare Dag Hammarskjöld kom 
till Kongo den 13 september 1961. Efter möten 
i Leopoldville skulle han återvända till New 
York, men först önskade han möta Katangas 
ledare på Ndolas "ygplats (Rhodesia) i hopp om 
att enas om ett fredsavtal. Ett "ygplan hyrt av 
Transair Sweden skulle "yga FN-delegationen 
till Ndola. Under in"ygningen kvällen den 17 
september havererade "ygplanet under än i dag 
oklara omständigheter och alla ombordvarande 
omkom. För FN var detta en stor förlust, men 
i Elisabethville (Katanga) jublade man. Många 
ville få bort Hammarskjöld, inte minst belgare 
med ekonomiska intressen i Katanga.33

Om orsaken till haveriet "orerar det än i 
dag rykten, antaganden och konspirationsteo-
rier. En är att planet skulle ha skjutits ned av 
Katangas enda beväpnade jetskol"ygplan, en 
Fouga Magister. Men Sven Lampell dömde ut 
teorin att katangeserna skulle ha kunnat utföra 
anfallet med "yg från Kolwezi, 420 kilometer 
från Ndola. Carl Gustaf von Rosen trodde att 
ett "ygplan av typen de Havilland Dove utrustat 
med raketer kunde ha skjutit ned Transair-"yg-
planet. Teorin byggde på att Katangas "yg skulle 
ha fått kännedom om DC-6:ans beräknade färd-
väg – som endast få kände till – av en okänd 
informatör.34

Katangas enda beväpnade jetskol"ygplan, 
Fouga Magister, var tillräckligt för att skapa 
osäker het och utgöra ett hot mot FN. FN be- 
hövde därför o#ensivt "yg, och det !ck man 
genom bland annat genom Sveriges försorg.

FN:s framställan om militärt "yg från Sverige 
nådde regeringen i början av september 1961, 
och efter viss tvekan svarade man ja. Det var 
främst med tanke på den svenska FN-bataljo-
nens situation i Kongo som man såg behovet av 
"ygunderstöd. Ett svenskt krav var att förbandet 
skulle lyda under en svensk chef.

Fem J 29B ur F$8 "ögs från Barkarby till Leo-
poldville mellan den 28 september och den 4 
oktober med Sven Lampell som gruppens ledare. 
Förbandet blev känt som UN Fighter Squadron 
22 eller på svenska F 22. Lampell skulle egent-
ligen bara ”hålla ett öga” på strids"yget, men 
det var uppenbart att det måste !nnas en chef 
för "ygoperationerna och det blev han. Till att 
börja med verkade F 22 från Luluabourg i Kasai-
provinsen, men på grund av långa an"ygningar 
ombaserade man snart till Kamina i Katanga.

Lampell var noga med att följa säkerhets-
bestämmelserna, men såg också på de moraliska 
aspekterna av kriget. Han försökte bedriva en 
sorts ”humanitär” krigföring genom att exem-
pelvis göra blindanfall för att ge människorna 

Luleå i norr. Gruppen fick efter Lampells ick
och beslut namnet ACRO Hunters. Med fyra
flygplan, under en period fem, gjorde man succé
var än man visade upp sig. Lampell flög sin sista
säsong med gruppen 1959, men ACRO Hunters
fanns kvar till 1962.31

Våren 1960 började Lampell vid 3. flygeska-
derns, E3:s, stab som chef för sektion 1. E3 var
en av två rena jaktflygeskadrar, och därtill var
det den största av de totalt fyra eskadrarna med
fem flygflottiljer i organisationen. Eskaderstaben
var lokaliserad till Barkarby. År 1961 blev Lam-
pell eskaderns stabschef och samma år flög han
in sig på J 35A. Men under hösten väntade nya
uppgifter.32

Kongokrisen och FN
När Belgiska Kongo blev självständigt den 30
juni 1960 bröt oroligheter ut i landet. Kongo
blev nu en plats för det kalla kriget. USA ingrep
inte direkt utan verkade genom FN, eftersom
åsikterna sammanföll. Regeringschefen vädjade
om FN-hjälp. Redan den 17 juli fick Sverige en
förfrågan om att ställa upp med en FN-bataljon
och en flygstyrka med lätta flygplan. Den 19 juli
gav regeringen sitt tillstånd, och i slutet av juli
var FN, genom United Nations Operations in
Congo, UNOC, på plats.

Generalsekreterare Dag Hammarskjöld kom
till Kongo den 13 september 1961. Efter möten
i Leopoldville skulle han återvända till New
York, men först önskade han möta Katangas
ledare på Ndolas flygplats (Rhodesia) i hopp om
att enas om ett fredsavtal. Ett flygplan hyrt av
Transair Sweden skulle flyga FN-delegationen
till Ndola. Under inflygningen kvällen den 17
september havererade flygplanet under än i dag
oklara omständigheter och alla ombordvarande
omkom. För FN var detta en stor förlust, men
i Elisabethville (Katanga) jublade man. Många
ville få bort Hammarskjöld, inte minst belgare
med ekonomiska intressen i Katanga.33
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Om orsaken till haveriet florerar det än i
dag rykten, antaganden och konspirationsteo-
rier. En är att planet skulle ha skjutits ned av
Katangas enda beväpnade jetskolflygplan, en
Fouga Magister. Men Sven Lampell dömde ut
teorin att katangeserna skulle ha kunnat utföra
anfallet med flyg från Kolwezi, 420 kilometer
från Ndola. Carl Gustaf von Rosen trodde att
ett flygplan av typen de Havilland Dove utrustat
med raketer kunde ha skjutit ned Transair-flyg-
planet. Teorin byggde på att Katangas flyg skulle
ha fått kännedom om DC-6:ans beräknade färd-
väg — som endast få kände till — av en okänd
informatör.34

Katangas enda beväpnade jetskolflygplan,
Fouga Magister, var tillräckligt för att skapa
osäkerhet och utgöra ett hot mot FN. FN be-
hövde därför offensivt flyg, och det fick man
genom bland annat genom Sveriges försorg.

FN:s framställan om militärt flyg från Sverige
nådde regeringen i början av september 1961,
och efter viss tvekan svarade man ja. Det var
främst med tanke på den svenska FN-bataljo-
nens situation i Kongo som man såg behovet av
flygunderstöd. Ett svenskt krav var att förbandet
skulle lyda under en svensk chef.

Fem J 29B ur F 8 flögs från Barkarby till Leo-
poldville mellan den 28 september och den 4
oktober med Sven Lampell som gruppens ledare.
Förbandet blev känt som UN Fighter Squadron
22 eller på svenska F 22. Lampell skulle egent-
ligen bara "hålla ett öga" på stridsflyget, men
det var uppenbart att det måste finnas en chef
för flygoperationerna och det blev han. Till att
börja med verkade F 22 från Luluabourg i Kasai-
provinsen, men på grund av långa anflygningar
ombaserade man snart till Kamina i Katanga.

Lampell var noga med att följa säkerhets-
bestämmelserna, men såg också på de moraliska
aspekterna av kriget. Han försökte bedriva en
sorts "humanitär" krigföring genom att exem-
pelvis göra blindanfall för att ge människorna
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en chans att ta sig ut ur sina bilar och byggna-
der innan det verkliga angreppet kom. Skulle ett 
tåg anfallas försökte man först få lokföraren att 
lämna loket och därefter anföll man bara loket. 
Syftet var ändå uppnått – att stoppa eller för-
dröja tillförseln av förnödenheter till motstånd-
aren. Lampell vägrade också att genomföra anfall 
som stöd åt markförband om målen låg för nära 
civila byggnader, alltså inte militära mål. Han 
blev för denna inställning hotad med avsätt-
ning av FN:s överbefälhavare. Enligt hans egen 
berättelse svarade han att det gick bra, men att 
den svenska !ygstyrkan i så fall skulle följa med. 
Eftersom det var det e"ektivaste strids!yget i 
Kongo blev Lampell kvar.35

I slutet av mars 1962 återvände han till Sve-
rige, nu som överstelöjtnant. Denna befordran 
#ck han den 1 oktober 1961, då han var på väg 
till Kongo. I Kongo var han tillagd överstes grad. 
Hemma återgick han till arbetet vid 3. !ygeska-
dern, E 3.36

Den 1 januari 1963 blev Lampell åter kallad 
till Kongo, denna gång som Commanding O!-
cer UN Fighter Wing. Nu hade F 22 förstärkts 
med ytterligare fyra J 29B samt två spanings-
!ygplan S 29C.37 Förbandet bestod nu av tio 
!ygplan, eftersom en J 29 hade avskrivits efter 
ett landningshaveri. Lampell organiserade F 22 
som en ”riktig” !ottilj enligt svenskt mönster.38 

Men Katanga var nu i stort sett oskadliggjort och 
verksamheten började trappas ned. 

Av de tio !ygplanen !ögs fyra, två J 29B och 
två S 29C, hem till Sverige den 20 april 1963. 
Det var planerat att Lampell även skulle leda 
hem!ygningen, men han #ck ett annat upp-
drag.39 De resterande sex !ygplanen sprängdes 
på Kamina i september 1963. F 22 avvecklades 
helt i augusti och UNOC upphörde den 30 
juni 1964. De sista svenskarna hade då lämnat 
Kongo.40

Sven Lampell återvände till E 3. Han !ög in 
sig på den då modernaste versionen av Draken, 

J 35D. I december 1964 !ög han till Storbritan-
nien för att studera luftvärnsrobotsystem Blood-
hound II (Robot 68), som hade beställts 1962.41 

Under 1964 började leveranserna till !ygvapnets 
sex robotdivisioner.

Den 1 april 1965 befordrades Sven Lampell 
till överste och !ottiljchef för F 15 i Söderhamn. 
Nu !ög han in sig på attack!ygplanet A 32A 
Lansen och genomförde också taktisk utbildning 
på denna typ.42 Den tidigare ”lätta bomb!yga-
ren” var tillbaka där han börjat, fast med avsevärt 
modernare materiel.

Sven Lampell ledde !ottiljen på ett sätt som 
gjorde honom mycket uppskattad. Han trivdes 
både med yrkeslivet och med det sociala livet i 
Söderhamn. Familjen bodde vackert i Korsnäs-
Marma herrgård vid Marmaverken.43 Han 
deltog aktivt i !ygtjänsten på !ottiljen. Under 
en övnings!ygning i slutet av april 1967 #ck han 
motorstopp. Hans passagerare var major Orvar 
Lundberg. Efter !era återstartningsförsök blev 
de tvungna att skjuta ut sig på relativt låg höjd 
men klarade sig oskadda. Motorstoppet orsaka-
des av att han !ugit längre på rygg med tänd 
efterbrännkammare än vad !ygplanet tillät.44

Till Röda Korset och Biafra
I augusti 1968 visades TV-reportage om kriget 
och nöden i Nigeria, speciellt den i utbrytar-
provinsen Biafra. Med sina !ygerfarenheter 
från Afrika tänkte Sven Lampell att han kanske 
skulle kunna göra en insats. I ett telegram till 
generalsekreteraren i Svenska Röda Korset, 
Olof Stroh, erbjöd han sina tjänster. Efter några 
dagar ringde Olof Stroh. De var inte personligen 
bekanta, men Stroh kände till Lampell och hans 
kvaliteter. I samtalet #ck Lampell veta att det 
behövdes någon som kunde bygga upp och leda 
en !ygtransportorganisation för att !yga in för-
nödenheter till det innestängda Biafra. Lampell 
svarade positivt, men sade att han först måste 
söka tjänstledighet från !ygvapnet. Överras-

en chans att ta sig ut ur sina bilar och byggna-
der innan det verkliga angreppet kom. Skulle ett
tåg anfallas försökte man först få lokföraren att
lämna loket och därefter anföll man bara loket.
Syftet var ändå uppnått — att stoppa eller för-
dröja tillförseln av förnödenheter till motstånd-
aren. Lampell vägrade också att genomföra anfall
som stöd åt markförband om målen låg för nära
civila byggnader, alltså inte militära mål. Han
blev för denna inställning hotad med avsätt-
ning av FN:s överbefälhavare. Enligt hans egen
berättelse svarade han att det gick bra, men att
den svenska flygstyrkan i så fall skulle följa med.
Eftersom det var det effektivaste stridsflyget i
Kongo blev Lampell kvar."

I slutet av mars 1962 återvände han till Sve-
rige, nu som överstelöjtnant. Denna befordran
fick han den 1 oktober 1961, då han var på väg
till Kongo. I Kongo var han tillagd överstes grad.
Hemma återgick han till arbetet vid 3. flygeska-
dern, E 3."

Den 1 januari 1963 blev Lampell åter kallad
till Kongo, denna gång som Commanding Offi-
cer UN Fighter Wing. Nu hade F 22 förstärkts
med ytterligare fyra J 29B samt två spanings-
flygplan S 29C.37 Förbandet bestod nu av tio
flygplan, eftersom en J 29 hade avskrivits efter
ett landningshaveri. Lampell organiserade F 22
som en "riktig" flottilj enligt svenskt mönster."
Men Katanga var nu i stort sett oskadliggjort och
verksamheten började trappas ned.

Av de tio flygplanen flögs fyra, två J 29B och
två S 29C, hem till Sverige den 20 april 1963.
Det var planerat att Lampell även skulle leda
hemflygningen, men han fick ett annat upp-
drag." De resterande sex flygplanen sprängdes
på Kamina i september 1963. F 22 avvecklades
helt i  augusti och UNOC upphörde den 30
juni 1964. De sista svenskarna hade då lämnat
Kongo.40

Sven Lampell återvände till E 3. Han flög in
sig på den då modernaste versionen av Draken,

J 35D. I december 1964 flög han till Storbritan-
nien för att studera luftvärnsrobotsystem Blood-
hound II (Robot 68), som hade beställts 1962.41
Under 1964 började leveranserna till flygvapnets
sex robotdivisioner.

Den 1 april 1965 befordrades Sven Lampell
till överste och flottiljchef för F 15 i Söderhamn.
Nu flög han in sig på attackflygplanet A 32A
Lansen och genomförde också taktisk utbildning
på denna typ.42 Den tidigare "lätta bombflyga-
ren" var tillbaka där han börjat, fast med avsevärt
modernare materiel.

Sven Lampell ledde flottiljen på ett sätt som
gjorde honom mycket uppskattad. Han trivdes
både med yrkeslivet och med det sociala livet i
Söderhamn. Familjen bodde vackert i Korsnäs-
Marma herrgård vid Marmaverken.43 Han
deltog aktivt i flygtjänsten på flottiljen. Under
en övningsflygning i slutet av april 1967 fick han
motorstopp. Hans passagerare var major Orvar
Lundberg. Efter flera återstartningsförsök blev
de tvungna att skjuta ut sig på relativt låg höjd
men klarade sig oskadda. Motorstoppet orsaka-
des av att han flugit längre på rygg med tänd
efterbrännkammare än vad flygplanet tillät.44

Till Röda Korset och Biafra
I augusti 1968 visades TV-reportage om kriget
och nöden i Nigeria, speciellt den i utbrytar-
provinsen Biafra. Med sina flygerfarenheter
från Afrika tänkte Sven Lampell att han kanske
skulle kunna göra en insats. I ett telegram till
generalsekreteraren i  Svenska Röda Korset,
Olof Stroh, erbjöd han sina tjänster. Efter några
dagar ringde Olof Stroh. De var inte personligen
bekanta, men Stroh kände till Lampell och hans
kvaliteter. I  samtalet fick Lampell veta att det
behövdes någon som kunde bygga upp och leda
en flygtransportorganisation för att flyga in för-
nödenheter till det innestängda Biafra. Lampell
svarade positivt, men sade att han först måste
söka tjänstledighet från flygvapnet. Överras-
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kande svarade Olof Stroh att det redan var gjort 
och att den var beviljad.45

Dagen därpå reste Lampell, men först efter att 
ha tagit farväl av avdelningscheferna på !ottiljen. 
Sedan åkte han till Stockholm för att möta Olof 
Stroh och få information om arbetsläget. Han 
trä"ade också Carl Gustaf von Rosen, som hade 
fått motsvarande uppdrag av de kyrkliga hjälp-
organisationerna. Här kan nämnas att Lampell 
skriver om detta möte i sin bok Mitt i stormen,46 

medan von Rosen aldrig nämner Lampell i sin 
bok Biafra – som jag ser det. Han skriver dock om 
Röda Korsets !ygningar.47 

En vecka senare !ög Lampell till ön Fernando 
Póo utanför Biafra. Nu tog ett omfattande orga-
nisationsarbete vid. Under första veckan anlände 
sex transport!ygplan, fem DC-6 och en C-130 
Hercules, som det svenska !ygvapnet ställt till 
förfogande. C-130 var för detta ändamål avmili-
tariserad, vitmålad och försedd med röda kors 
och civil registrering. En Hercules kunde lasta 
20 ton, dubbelt så mycket som en DC-6.

Internationella rödakorskommittén, IRKK, 
eller International Committe of the Red Cross, 
ICRC, var huvudman och International Air Lift 
West Africa, INALWA, skapades. Den verksam-
heten byggde nu Sven Lampell upp. Hans chef 
var schweizaren, ambassadör Auguste (Gusti) 
Lindt, som ansvarade för båda delarna i opera-
tionen, det vill säga INALWA för Biafra och en 
annan lika stor organisation för Nigeria. Den för 
Nigeria kunde använda sjö- och marktranspor-
ter. Kravet på neutralitet och oväld var stort.

Biafra var inte en egen stat utan en utbry-
tarprovins som Nigeria utsatte för blockad. 
ICRC erkände inte heller Biafra som stat. Alla 
!ygtillstånd in i Biafra skulle alltså godkännas i 
Lagos, Nigerias huvudstad. Det blev besvärliga 
förhandlingar med både Biafraledaren general 
Ojukwu och Nigerias ledare general Gowon. 
Båda var tidigare vänner och överstelöjtnanter 
i Nigerias armé.

Nu måste man #nna landningsplatser. Flyg-
platser fanns inte, så det blev asfalterade vägar 
som preparerades. Man lyckades få en neutral 
!ygplats för Röda Korset, men Gowons lego-
!ygvapen, med MiG-17 och egyptiska piloter, 
anföll platsen ideligen. Nöden i Biafra var stor. 
Främst saknades medicin och sjukvårdsmate-
riel. Luftbron måste komma igång. Den första 
!ygningen skedde natten till den 3 september 
1968. Sven Lampell ordnade banljus genom 
att engagera ungdomar som fyllde !askor med 
fotogen och satte i vekar.48 Dessa tändes strax 
innan ett !ygplan skulle landa. Denna egna !yg-
plats, som med stor möda färdigställts under 30 
dagar, måste på order av Ojukwu överges efter 
14 dagars !ygning. Men Gowons armé hann 
före och tog den. Man hade emellertid förutsett 
att detta kunde ske och var förberedd på att få 
samsas med de kyrkliga hjälporganisationernas 
!yg på en annan !ygplats.49

Under en rekognosceringstur för att #nna 
platser för air dropping, om ingen !ygplats var 
tillgänglig, kom Lampell till en läkarstation 
där det fanns hundratals utmärglade och sjuka 
barn och kvinnor. Något värre lidande hade han 
aldrig tidigare sett. Den biafranske läkaren och 
hans sköterskor på platsen var uppgivna. Denna 
syn och detta möte beskriver Lampell som en 
omvändelse. Vid nästa ordergivning på Santa 
Isabel, Fernando Póos !ygplats, kunde han inte 
hålla tillbaka sina känslor inför besättningarna. 
Den följande natten slog de rekord i antal !yg-
ningar och mängd in!uget gods.50

Flygningarna slet hårt på personalen och !yg-
planen. Dessutom skadades !era plan och måste 
!ygas till Europa för reparation och underhåll. 
Regimen i Lagos krävde att man begärde till-
stånd för varje nytt !ygplan, vilket fördröjde 
insättandet av ersättnings!ygplan.51

I december kom Gusti Lindt med beskedet 
att Sven Lampell blivit förklarad för persona non 
grata.52 Orsaken var ett bråk på Fernando Póo då 

kande svarade Olof Stroh att det redan var gjort
och att den var beviljad."

Dagen därpå reste Lampell, men först efter att
ha tagit farväl av avdelningscheferna på flottiljen.
Sedan åkte han till Stockholm för att möta Olof
Stroh och få information om arbetsläget. Han
träffade också Carl Gustaf von Rosen, som hade
fått motsvarande uppdrag av de kyrkliga hjälp-
organisationerna. Här kan nämnas att Lampell
skriver om detta möte i sin bok Mitt i stormen,46
medan von Rosen aldrig nämner Lampell i sin
bok Biafra — som jag ser det. Han skriver dock om
Röda Korsets flygningar.47

En vecka senare flög Lampell till ön Fernando
Påo utanför Biafra. Nu tog ett omfattande orga-
nisationsarbete vid. Under första veckan anlände
sex transportflygplan, fem DC-6 och en C-130
Hercules, som det svenska flygvapnet ställt till
förfogande. C-130 var för detta ändamål avmili-
tariserad, vitmålad och försedd med röda kors
och civil registrering. En Hercules kunde lasta
20 ton, dubbelt så mycket som en DC-6.

Internationella rödakorskommitten, IRKK,
eller International Committe of the Red Cross,
ICRC, var huvudman och International Air Lift
West Africa, INALWA, skapades. Den verksam-
heten byggde nu Sven Lampell upp. Hans chef
var schweizaren, ambassadör Auguste (Gusti)
Lindt, som ansvarade för båda delarna i opera-
tionen, det vill säga INALWA för Biafra och en
annan lika stor organisation för Nigeria. Den för
Nigeria kunde använda sjö- och marktranspor-
ter. Kravet på neutralitet och oväld var stort.

Biafra var inte en egen stat utan en utbry-
tarprovins som Nigeria utsatte för blockad.
ICRC erkände inte heller Biafra som stat. Alla
flygtillstånd in i Biafra skulle alltså godkännas i
Lagos, Nigerias huvudstad. Det blev besvärliga
förhandlingar med både Biafraledaren general
Ojukwu och Nigerias ledare general Gowon.
Båda var tidigare vänner och överstelöjtnanter
i Nigerias arme.
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Nu måste man finna landningsplatser. Flyg-
platser fanns inte, så det blev asfalterade vägar
som preparerades. Man lyckades få en neutral
flygplats för Röda Korset, men Gowons lego-
flygvapen, med MiG-17 och egyptiska piloter,
anföll platsen ideligen. Nöden i Biafra var stor.
Främst saknades medicin och sjukvårdsmate-
riel. Luftbron måste komma igång. Den första
flygningen skedde natten till den 3 september
1968. Sven Lampell ordnade banljus genom
att engagera ungdomar som fyllde flaskor med
fotogen och satte i vekar." Dessa tändes strax
innan ett flygplan skulle landa. Denna egna flyg-
plats, som med stor möda färdigställts under 30
dagar, måste på order av Ojukwu överges efter
14 dagars flygning. Men Gowons arme hann
före och tog den. Man hade emellertid förutsett
att detta kunde ske och var förberedd på att få
samsas med de kyrkliga hjälporganisationernas
flyg på en annan flygplats.49

Under en rekognosceringstur för att finna
platser för air dropping, om ingen flygplats var
tillgänglig, kom Lampell ti l l en läkarstation
där det fanns hundratals utmärglade och sjuka
barn och kvinnor. Något värre lidande hade han
aldrig tidigare sett. Den biafranske läkaren och
hans sköterskor på platsen var uppgivna. Denna
syn och detta möte beskriver Lampell som en
omvändelse. Vid nästa ordergivning på Santa
Isabel, Fernando Nos flygplats, kunde han inte
hålla tillbaka sina känslor inför besättningarna.
Den följande natten slog de rekord i antal flyg-
ningar och mängd influget gods.5°

Flygningarna slet hårt på personalen och flyg-
planen. Dessutom skadades flera plan och måste
flygas till Europa för reparation och underhåll.
Regimen i Lagos krävde att man begärde till-
stånd för varje nytt flygplan, vilket fördröjde
insättandet av ersättningsflygplan»

I december kom Gusti Lindt med beskedet
att Sven Lampell blivit förklarad för persona non
grata» Orsaken var ett bråk på Fernando Rio då
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myndigheterna inspekterade !ygplanslasterna i 
den fasta förvissningen att det fanns vapen och 
ammunition ombord. Lampell vädjade till inri-
kesministern att stoppa den vansinniga ”inspek-
tionen”, som innebar att !era ton förnödenheter 
bara blev utkastade på plattan utan att man fann 
något otillåtet. Lampell tvingades att lämna ön, 
och på nyårsaftonen var han tillbaka hos famil-
jen i Söderhamn.53

I januari 1969 förberedde Sven Lampell o"-
ceren i !ygvapnets reserv Gerry Dyrssen i allt 
som gällde hjälp!ygningarna. Dyrssen skulle 
efterträda Lampell som chef för International Air 
Lift West Africa, INALWA. Dyrssen mötte stora 
svårigheter och !ygningarna från Santa Isabel 
måste ställas in.54 Lampell kallades tillbaka, nu 
för att söka en ny !ygplats. Han fann en plats 
tillsammans med Gusti Lindt, och det var Coto-
nou, huvudstad i Dahomey (nuvarande Benin). 
Regeringen var vänligt inställd, !ygplatsen bra 
och avståndet till Biafra inte avskräckande. Man 
installerade INALWA där och Sven Lampell 
återvände till Sverige i februari.55 Efter några 
veckor kallades han emellertid tillbaka ännu en 
gång, nu för att vikariera för Dyrssen. 

Biafra fanns som ”stat” i 30 månader. Sven 
Lampell var tagen av vad han hade fått se och 
uppleva där. Det förändrade hans syn på det 
mesta av vad som skedde i världen. I ett samtal 
med Olof Stroh sade han att han också var 
öppen för uppdrag som inte gällde !ygning. 
Det första kom 1970 och gällde leverans av en 
ambulans till Jordanien.56

I september 1971 blev Lampell återigen enga-
gerad av Internationella rödakorskommittén. 
Nu gällde det Östpakistan, som hade utropat 
sig som självständig stat i mars 1970 men som 
också drabbats av en cyklon som ödelagt stora 
delar av landet. Det utbröt även ett inbördes-
krig, som senare ledde till att staten Bangladesh 
utropades. Det var svårt att bedriva hjälparbete i 
ett land med inbördeskrig. Också här upplevde 

Lampell vilka obeskrivliga grymheter människan 
kan utsätta andra människor för.57

Flytt till Genève
1972 kom Sven Lampell till en vändpunkt i 
livet. Han erbjöds fast anställning av Internatio-
nella Röda Korset med bostadsort Genève. Han 
gjorde sina överväganden i samförstånd med 
familjen. Lampell lockades inte av tanken på en 
framtid i !ygvapnet, vilket kunde innebära mest 
kontorsarbete. Den nytillträdde !ygvapenche-
fen Dick Stenberg stödde honom i hans önskan 
att bedriva humanitär verksamhet och beviljade 
honom tjänstledighet från slutet av juni 1972. 
Ett drygt år senare beviljades han avsked och #ck 
gå i förtida pension.58

Familjen !yttade till Genève, där de köpt 
ett radhus. Sven Lampell var på uppdrag som 
var allt annat än rofyllda. Han befann sig ofta i 
oroshärdar och inbördeskrig. Han återvände till 
Bangladesh, tidigare Östpakistan, och #ck även 
möjlighet att ha med hustrun Eva och yngste 
sonen Magnus där i en period. Den äldre sonen 
$omas stod på egna ben och följde inte med 
i !yttningarna. Sven Lampell deltog i återupp-
byggnaden av landet efter det grymma inbördes-
kriget 1972–73.59

1975 upplevde han dramatiken i Sydvietnam, 
när landet återföddes i ett enat Vietnam.60 Väst-
sahara var en annan oroshärd, som han kom till 
1976.61 Listan över länder och platser där Lam-
pell verkat för Röda Korset är lång.

1990, mitt under brinnande inbördeskrig, 
anlände han till Kabul. Kriget mellan Sovjetunio-
nen och den afghanska gerillan hade pågått mellan 
1978 och 1989. Därefter hade ett inbördeskrig 
tagit vid mellan gerillan (Mujaheddin) och rege-
ringen i Kabul. Kabul föll i gerillans händer 1992. 
Lampell verkade i Kabul till 1993. Röda Korset 
drev tio kliniker runt Kabul i samarbete med 
Afghanska Röda halvmånen. Vistelsen i Afghani-
stan beskrev han som en resa tillbaka i tiden.62

myndigheterna inspekterade flygplanslasterna i
den fasta förvissningen att det fanns vapen och
ammunition ombord. Lampell vädjade till inri-
kesministern att stoppa den vansinniga "inspek-
tionen", som innebar att flera ton förnödenheter
bara blev utkastade på plattan utan att man fann
något otillåtet. Lampell tvingades att lämna ön,
och på nyårsaftonen var han tillbaka hos famil-
jen i Söderhamn."

I januari 1969 förberedde Sven Lampell offi-
ceren i flygvapnets reserv Gerry Dyrssen i allt
som gällde hjälpflygningarna. Dyrssen skulle
efterträda Lampell som chef för International Air
Lift West Africa, INALWA. Dyrssen mötte stora
svårigheter och flygningarna från Santa Isabel
måste ställas in.54 Lampell kallades tillbaka, nu
för att söka en ny flygplats. Han fann en plats
tillsammans med Gusti Lindt, och det var Coto-
nou, huvudstad i Dahomey (nuvarande Benin).
Regeringen var vänligt inställd, flygplatsen bra
och avståndet till Biafra inte avskräckande. Man
installerade INALWA där och Sven Lampell
återvände till Sverige i  februari." Efter några
veckor kallades han emellertid tillbaka ännu en
gång, nu för att vikariera för Dyrssen.

Biafra fanns som "stat" i 30 månader. Sven
Lampell var tagen av vad han hade fått se och
uppleva där. Det förändrade hans syn på det
mesta av vad som skedde i världen. I ett samtal
med Olof Stroh sade han att han också var
öppen för uppdrag som inte gällde flygning.
Det första kom 1970 och gällde leverans av en
ambulans till Jordanien."

I september 1971 blev Lampell återigen enga-
gerad av Internationella rödakorskommitten.
Nu gällde det Östpakistan, som hade utropat
sig som självständig stat i mars 1970 men som
också drabbats av en cyklon som ödelagt stora
delar av landet. Det utbröt även ett inbördes-
krig, som senare ledde till att staten Bangladesh
utropades. Det var svårt att bedriva hjälparbete i
ett land med inbördeskrig. Också här upplevde

Lampell vilka obeskrivliga grymheter människan
kan utsätta andra människor för.57

Flytt till GerAve
1972 kom Sven Lampell till en vändpunkt i
livet. Han erbjöds fast anställning av Internatio-
nella Röda Korset med bostadsort Geneve. Han
gjorde sina överväganden i  samförstånd med
familjen. Lampell lockades inte av tanken på en
framtid i flygvapnet, vilket kunde innebära mest
kontorsarbete. Den nytillträdde flygvapenche-
fen Dick Stenberg stödde honom i hans önskan
att bedriva humanitär verksamhet och beviljade
honom tjänstledighet från slutet av juni 1972.
Ett drygt år senare beviljades han avsked och fick
gå i förtida pension."

Familjen flyttade till Geneve, där de köpt
ett radhus. Sven Lampell var på uppdrag som
var allt annat än rofyllda. Han befann sig ofta i
oroshärdar och inbördeskrig. Han återvände till
Bangladesh, tidigare Östpakistan, och fick även
möjlighet att ha med hustrun Eva och yngste
sonen Magnus där i en period. Den äldre sonen
Thomas stod på egna ben och följde inte med
i flyttningarna. Sven Lampell deltog i återupp-
byggnaden av landet efter det grymma inbördes-
kriget 1972-73.59

1975 upplevde han dramatiken i Sydvietnam,
när landet återföddes i ett enat Vietnam." Väst-
sahara var en annan oroshärd, som han kom till
1976.61 Listan över länder och platser där Lam-
pell verkat för Röda Korset är lang.

1990, mitt under brinnande inbördeskrig,
anlände han till Kabul. Kriget mellan Sovjetunio-
nen och den afghanska gerillan hade pågått mellan
1978 och 1989. Därefter hade ett inbördeskrig
tagit vid mellan gerillan (Mujaheddin) och rege-
ringen i Kabul. Kabul föll i gerillans händer 1992.
Lampell verkade i Kabul till 1993. Röda Korset
drev tio kliniker runt Kabul i  samarbete med
Afghanska Röda halvmånen. Vistelsen i Afghani-
stan beskrev han som en resa tillbaka i tiden.62
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De sista åren
När Sven Lampell pensionerade sig 1996 var 
han 76 år och kunde se tillbaka på 25 år i Röda 
Korsets tjänst och 32 år i !ygvapnets. I Röda 
Korset hade han gjort över 70 uppdrag, det sista 
till Zaire – Kongo, platsen där ”allt” började.

Han och Eva drog sig tillbaka till sitt hem i 
Hässelby villastad. De stod varandra väldigt nära 
och var båda ofta engagerade som föredragshål-
lare. Tillsammans med sonen Magnus och en 
fransk musiker tog Sven 2002 initiativet till en 
musikfestival i Norrtäljetrakten. Denna fransk-
svenska musikfestival "ck namnet ”Sommarnat-
tens toner” och arrangeras alltjämt.

Våren 2007 drabbades Sven Lampell av sjuk-
dom och han dog den 28 juni samma år. Eva 
avled den 8 februari 2008. Sven Lampell begrav-
des den 9 augusti 2007 i Heliga Korsets kapell 

på Skogskyrkogården söder om Stockholm. 
O#ciant var vännen och förre !ygvapenchefen, 
generallöjtnant Sven-Olof Olson, som avslutade 
sitt griftetal med följande ord:

När jag nu lägger denna ros på Din kista är 
det en tacksamhetens symbol inte bara från 
oss som är här samlade utan från alla dem 
i Sverige och runt om i världen, som Du 
har gett en hjälpande hand. Vår tacksamhet 
åtföljs av en innerlig önskan om vila i frid.63

Sven Lampell hade levt ett händelserikt liv. Det 
var i de ledande befattningarna som divisions-
chef, !ygchef och !ottiljchef som han visade sina 
föredömliga ledaregenskaper. Han var skicklig, 
respekterad och omtyckt. Hans yrkesbakgrund, 
erfarenheter och personliga förmågor gjorde 

De sista åren
När Sven Lampell pensionerade sig 1996 var
han 76 år och kunde se tillbaka på 25 år i Röda
Korsets tjänst och 32 år i flygvapnets. I Röda
Korset hade han gjort över 70 uppdrag, det sista
till Zaire — Kongo, platsen där "allt" började.

Han och Eva drog sig tillbaka till sitt hem i
Hässelby villastad. De stod varandra väldigt nära
och var båda ofta engagerade som föredragshål-
lare. Tillsammans med sonen Magnus och en
fransk musiker tog Sven 2002 initiativet till en
musikfestival i Norrtäljetrakten. Denna fransk-
svenska musikfestival fick namnet "Sommarnat-
tens toner" och arrangeras alltjämt.

Våren 2007 drabbades Sven Lampell av sjuk-
dom och han dog den 28 juni samma år. Eva
avled den 8 februari 2008. Sven Lampell begrav-
des den 9 augusti 2007 i Heliga Korsets kapell
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på Skogskyrkogården söder om Stockholm.
Officiant var vännen och förre flygvapenchefen,
generallöjtnant Sven-Olof Olson, som avslutade
sitt griftetal med följande ord:

När jag nu lägger denna ros på Din kista är
det en tacksamhetens symbol inte bara från
oss som är här samlade utan från alla dem
i Sverige och runt om i världen, som Du
har gett en hjälpande hand. Vår tacksamhet
åtföljs av en innerlig önskan om vila i frid."

Sven Lampell hade levt ett händelserikt liv. Det
var i de ledande befattningarna som divisions-
chef, flygchef och flottiljchef som han visade sina
föredömliga ledaregenskaper. Han var skicklig,
respekterad och omtyckt. Hans yrkesbakgrund,
erfarenheter och personliga förmågor gjorde
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honom till en mycket bra chefsdelegat inom 
Internationella Röda Korset. Han kunde orga-
nisera, såg problemen tidigt och löste dem utan 
onödigt dröjsmål – ibland utan full förankring 
uppåt i organisationen. Hjälparbetet var alltid 
akut. Genom sin reslighet och naturliga aukto-
ritet lyckades han många gånger ”ta befälet” i 

kniviga situationer med oberäkneliga personer. 
Han var en duktig förhandlare, fann ofta okon-
ventionella lösningar och han gav heller aldrig 
upp. Sven Lampell blev också en samlande Röda 
Kors-gestalt. Han !ck respekt på alla plan – i 
möten med drabbade människor, hos kolleger 
och hemma.64

Första flygeskaderns chefer med fruar den 20 augusti 
1969. I övre raden från vänster Isabella Lehander, 
Märta Hagerström, Gunvor Hansson, överste Sven 
Lampell – vid denna tid chef för Hälsinge flygflot-
tilj, F 15 – Märta Odqvist, Anna-Brita Larsson och 
längst till höger Lampells hustru Eva Dahlbeck. De 
civilklädda herrarna i nedre raden är från vänster 

general major Gösta Odqvist, chef för Första flyg-
eskadern (E 1), överste Kurt Hagerström, chef för F 11, 
överste Nils Hansson, chef för F 6, överste Carl-Otto 
Larsson, chef för F 17, och överste Bengt Lehander, 
chef för F 7.

Första flygeskaderns chefer med fruar den 20 augusti
1969. I övre raden från vänster Isabella Lehander,
Märta Hagerström, Gunvor Hansson, överste Sven
Lampell — vid denna tid chef för Hälsinge flygflot-
tilj, F15 — Märta Odqvist, Anna-Brita Larsson och
längst till höger Lampells hustru Eva Dahlbeck. De
civilklädda herrarna i nedre raden är från vänster

honom till en mycket bra chefsdelegat inom
Internationella Röda Korset. Han kunde orga-
nisera, såg problemen tidigt och löste dem utan
onödigt dröjsmål — ibland utan full förankring
uppåt i organisationen. Hjälparbetet var alltid
akut. Genom sin reslighet och naturliga aukto-
ritet lyckades han många gånger "ta befälet" i

generalmajor Gösta Odqvist, chef för Första flyg-
eskadern (E 1), överste Kurt Hagerström, chef för F11,
överste Nils Hansson, chef för F6, överste Carl-Ot to
Larsson, chef för F17, och överste Bengt Lehander,
chef för F7.

kniviga situationer med oberäkneliga personer.
Han var en duktig förhandlare, fann ofta okon-
ventionella lösningar och han gav heller aldrig
upp. Sven Lampell blev också en samlande Röda
Kors-gestalt. Han fick respekt på alla plan — i
möten med drabbade människor, hos kolleger
och hemma.64

Sven Lampell 1327



328 | Flygvapnet

Efter att bland annat ha varit chef för F 16 i Upp-
sala, stabschef och senare militärbefälhavare i Övre 
Norrlands militärområde utnämndes Lars-Erik Eng-
lund 1988 till chef för flygvapnet. Han stannade på 
posten till 1994. Englund var drivande i flygvapnets 

taktiskt-operativa utveckling, inte minst vad gällde 
37-systemet (Viggensystemet). Bilden i förarplatsen 
i en J 29 är troligen tagen i mitten av 1960-talet då 
Englund var flyglärare vid F 20 i Uppsala.

Efter att bland annat ha varit chef för F16 i Upp-
sala, stabschef och senare militärbefälhavare i Övre
Norrlands militärområde utnämndes Lars-Erik Eng-
lund 1988 till chef för flygvapnet. Han stannade på
posten till 1994. Englund var drivande i flygvapnets
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taktiskt-operativa utveckling, inte minst vad gällde
37-systemet (Viggensystemet). Bilden i förarplatsen
i en J29 är troligen tagen i mit ten av 1960-talet då
Englund var flyglärare vid F20 i Uppsala.
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Hans utveckling syns huvudsakligen gå 
efter positiva linjer. Han förefaller kunna bli 
mäktig åtskillig energiutveckling och kunna 
ta initiativ i relativt betydande omfattning. 
Ledningen har han hittills inte velat sträva 
fram mot, men förefaller kunna bli ledande 
om det behövs. Han torde dock för när-
varande vara ännu bättre som den villige 
och ärlige medarbetaren, vars lättsamma 
humör man kan trivas med. 

Flygvapnets uttagningskommission lyckades väl 
förutse att den sjuttonårige blivande fält!ygaren 
skulle komma att bli ledare.2

Lars-Erik (Lasse) Englund föddes i Orsa i mars 
1934, namngiven efter sin farfar, smeden i San-
darne utanför Söderhamn. Även fadern Gunnar 
blev smed, närmare bestämt sysslade han med 
kättingsmide, efter att från Orsa 1941 ha !yttat 
till Sya och Spångsholms bruk i Öster götland. 
Lars-Erik gick alltså i skolan nära SAAB och !yg-
fältet Malmen. Liksom många andra begåvade 
söner till hantverkare på 1950-talet blev han 

rådd att söka sig till läroverket och började i Lin-
köping.3 Realexamen "ck han emellertid avlägga 
i Storvik vid Sandviken, dit familjen !yttade när 
hans far startade ett eget företag med tillverkning 
av kättingar för timmertransporter och ankare. 
Mamma Bertas släkt kom från Götlunda trakten 
i Närke. Morfadern var pråmskeppare. I båda 
släkterna fanns frikyrkliga inslag i de äldre gene-
rationerna. Berta var familjens sammanhållande 
kraft, medan Gunnar mest ägnade sig åt arbetet.

Tillsammans med sin bäste vän, Karl Einar 
Ljung, funderade Lars-Erik Englund på att söka 
som fält!ygarelev och i avvaktan på att han nått 
erforderlig ålder för att påbörja utbildningen 
arbetade han ett år på vägarbete. Som vi redan 
sett gick provet vid uttagningskommissionen 
bra och Englund började på Ljungbyhed i juni 
1952. På den tiden var gallringen under den 
första utbildningstiden stor, cirka 60 procent. 
Vad som lite oidenti"erat kallades för !ygkänsla 
hade stor betydelse för utslaget. I !ygvapnets 
uttagningskommissions noteringar "nns lärar-
nas omdöme om eleverna, däribland Lars-Erik 

Lars-Erik Englund
Fält!ygaren som blev !ygvapenchef vid kalla krigets slut.
Han var en god organisatör som även kunde ”ta folk”.

Per ardua ad astra.1
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Lars-Erik Englund
Fältflygaren som blev flygvapenchef vid kalla krigets slut.
Han var en god organisatör som även kunde "ta folk".

Per ardua ad astra.'

Hans utveckling syns huvudsakligen gå
efter positiva linjer. Han förefaller kunna bli
mäktig åtskillig energiutveckling och kunna
ta initiativ i relativt betydande omfattning.
Ledningen har han hittills inte velat sträva
fram mot, men förefaller kunna bli ledande
om det behövs. Han torde dock för när-
varande vara ännu bättre som den villige
och ärlige medarbetaren, vars lättsamma
humör man kan trivas med.

Flygvapnets uttagningskommission lyckades väl
förutse att den sjuttonårige blivande fältflygaren
skulle komma att bli ledare.2

Lars-Erik (Lasse) Englund föddes i Orsa i mars
1934, namngiven efter sin farfar, smeden i San-
dame utanför Söderhamn. Även fadern Gunnar
blev smed, närmare bestämt sysslade han med
kättingsmide, efter att från Orsa 1941 ha flyttat
till Sya och Spångsholms bruk i Östergötland.
Lars-Erik gick alltså i skolan nära SAAB och flyg-
fältet Malmen. Liksom många andra begåvade
söner till hantverkare på 1950-talet blev han

rådd att söka sig till läroverket och började i Lin-
köping.' Realexamen fick han emellertid avlägga
i Storvik vid Sandviken, dit familjen flyttade när
hans far startade ett eget företag med tillverkning
av kättingar för timmertransporter och ankare.
Mamma Bertas släkt kom från Götlundatrakten
i Närke. Morfadern var pråmskeppare. I  båda
släkterna fanns frikyrkliga inslag i de äldre gene-
rationerna. Berta var familjens sammanhållande
kraft, medan Gunnar mest ägnade sig åt arbetet.

Tillsammans med sin bäste vän, Karl Einar
Ljung, funderade Lars-Erik Englund på att söka
som fältflygarelev och i avvaktan på att han nått
erforderlig ålder för att påbörja utbildningen
arbetade han ett år på vägarbete. Som vi redan
sett gick provet vid uttagningskommissionen
bra och Englund började på Ljungbyhed i juni
1952. På den tiden var gallringen under den
första utbildningstiden stor, cirka 60 procent.
Vad som lite oidentifierat kallades för flygkänsla
hade stor betydelse för utslaget. I  flygvapnets
uttagningskommissions noteringar finns lärar-
nas omdöme om eleverna, däribland Lars-Erik
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Englund. Omdömet är nog tidsmässigt att hän-
föra till tre eller fyra månader efter det att utbild-
ningen hade påbörjats:

I luften: Ganska god !ygkänsla, men sak-
nar fasthet och noggrannhet. Som regel 
gott om döme, men lätt osäker vid oväntade 
situationer. Något omogen men kommer 
troligen.

På marken: Lugn och sansad. Medelgott 
omdöme. Gott ordningssinne. God befäls-
förmåga.

Stam!ygförare, eller fält!ygare som de snart 
döptes om till, tillkom 1946 för att ersätta värn-
pliktiga och senare också reservanställda !yg-
förare. Med de kommande rea!ygplanen behöv-
des mer erfarna, ständigt övade och yngre piloter. 
”Piloter utan ambitioner att klättra vidare i den 
militära hierarkin.” Till att börja med "ck de 
skriva sexårskontrakt, men snart skulle de av 
ekonomiska skäl stimuleras att stanna allt längre 
upp i åldrarna. Mellan 1947 och 1982 utexa-
minerades totalt 1 849 fält!ygare. Av dessa hade 
70 procent börjat med endast folkskola som 
bakgrund, varför de också "ck en kortare tids 
extra teoretisk utbildning av betydelse för förar-
utbildningen.4

Under den grundläggande !ygutbildningen 
på F 5 i Ljungbyhed trä#ade Lars-Erik Englund 
som så många andra elever sin blivande hustru 
Gunn (Marianne Wendel) i dansen på Klöva 
Hallar på Söderåsen. De kom dock att skiljas åt 
en tid, när Englunds fortsatta utbildning förla-
des till F 15 i Söderhamn. När han efter drygt 
ett år återvände till nordvästra Skåne, närmre 
bestämt till F 10 i Ängelholm, återupptogs kon-
takten. Gunns far hade, som så många andra i 
trakten, varnat sina döttrar för att gifta sig med 
!ygare. Manfallet var stort på den tiden – till 
skillnad mot senare, med nya uttagningsmeto-
der – särskilt sedan J 29, ”den !ygande tunnan”, 

hade införts på 1950-talet. Av !ygvapnets 661 
Tunnor, som var i tjänst till 1970, avskrevs 242 
på grund av haveri, där sammanlagt 99 piloter 
omkom.5 Lars-Eriks ungdomskamrat Karl Einar, 
som samtidigt sökte till !ygvapnet, störtade med 
en Lansen i början av 1960-talet. 

Lars-Erik Englund blev inskolad på J 29, det 
svenskutvecklade !ygplan som satte världsrekord 
i hastighet den 6 maj 1954 med en medelhastig-
het på 977 kilometer per timme på en 500 kilo-
meter lång bana. Därmed slogs det amerikanska 
F-86 Sabres tidigare rekord med 27 kilometer 
per timme. Det höll dock endast ett år. Ameri-
kanerna ansåg ungefär samtidigt av många skäl 
att det lönade sig att satsa också på ett – som det 
sades – alliansfritt svenskt försvar för att bättre 
kunna försvara NATO:s norra !ank; hälften 
av dess europeiska front med luftrum mot den 
eventuellt anfallande Warszawapakten. 

Att vara försvarsanställd innebar ännu långt in 
i våra dagar att !ytta omkring i landet. Det gick 
ju an så länge man var ungkarl. Endast tjugo år 
fyllda hann Englund med en korttidskommen-
dering till F 12 i Kalmar, för att därefter placeras 
på F 9 i Säve utanför Göteborg. Men nu !yttade 
Gunn med, och efter att ha fått tillstånd som 
icke myndiga – det vill säga yngre än 21 år – från 
Kungl. Maj:t. kunde de gifta sig i Köpenhamn i 
oktober 1954. De skulle komma att få tre barn.

Studier vid Försvarets läroverk i Uppsala
Det blev snart dags att !ytta på sig igen. Ingen 
kunde undgå att märka att Lars-Eric Englund 
var begåvad och hade lätt att umgås med folk. 
Det senare är ingen dålig grund för en blivande 
chef. Som man säger: ”Han kunde ta folk.” Eng-
lund blev tillfrågad om han kunde tänka sig att 
ta studenten på Försvarets läroverk i Uppsala 
och utbildas till o$cer på Flygkadettskolan, 
F 20, på samma plats. Han hade nu utvecklats 
till en skicklig jaktpilot, precis som !ygläraren på 
Ljungbyhed hade trott ett par år tidigare.

Englund. Omdömet är nog tidsmässigt att hän-
föra till tre eller fyra månader efter det att utbild-
ningen hade påbörjats:

I luften: Ganska god flygkänsla, men sak-
nar fasthet och noggrannhet. Som regel
gott omdöme, men lätt osäker vid oväntade
situationer. Något omogen men kommer
troligen.

På marken: Lugn och sansad. Medelgott
omdöme. Gott ordningssinne. God befäls-
förmåga.

Stamflygförare, eller fältflygare som de snart
döptes om till, tillkom 1946 för att ersätta värn-
pliktiga och senare också reservanställda flyg-
förare. Med de kommande reaflygplanen behöv-
des mer erfarna, ständigt övade och yngre piloter.
"Piloter utan ambitioner att klättra vidare i den
militära hierarkin." Till att börja med fick de
skriva sexårskontrakt, men snart skulle de av
ekonomiska skäl stimuleras att stanna allt längre
upp i åldrarna. Mellan 1947 och 1982 utexa-
minerades totalt 1 849 fältflygare. Av dessa hade
70 procent börjat med endast folkskola som
bakgrund, varför de också fick en kortare tids
extra teoretisk utbildning av betydelse för förar-
utbildningen.4

Under den grundläggande flygutbildningen
på F 5 i Ljungbyhed träffade Lars-Erik Englund
som så många andra elever sin blivande hustru
Gunn (Marianne Wendel) i  dansen på Klöva
Hallar på Söderåsen. De kom dock att skiljas åt
en tid, när Englunds fortsatta utbildning förla-
des till F 15 i Söderhamn. När han efter drygt
ett år återvände till nordvästra Skåne, närmre
bestämt till F 10 i Ängelholm, återupptogs kon-
takten. Gunns far hade, som så många andra i
trakten, varnat sina döttrar för att gifta sig med
flygare. Manfallet var stort på den tiden — till
skillnad mot senare, med nya uttagningsmeto-
der — särskilt sedan J 29, "den flygande tunnan",
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hade införts på 1950-talet. Av flygvapnets 661
Tunnor, som var i tjänst till 1970, avskrevs 242
på grund av haveri, där sammanlagt 99 piloter
omkom.5 Lars-Eriks ungdomskamrat Karl Einar,
som samtidigt sökte till flygvapnet, störtade med
en Lansen i början av 1960-talet.

Lars-Erik Englund blev inskolad på J 29, det
svenskutvecklade flygplan som satte världsrekord
i hastighet den 6 maj 1954 med en medelhastig-
het på 977 kilometer per timme på en 500 kilo-
meter lång bana. Därmed slogs det amerikanska
F-86 Sabres tidigare rekord med 27 kilometer
per timme. Det höll dock endast ett år. Ameri-
kanerna ansåg ungefär samtidigt av många skäl
att det lönade sig att satsa också på ett — som det
sades — alliansfritt svenskt försvar för att bättre
kunna försvara NATO:s norra flank; hälften
av dess europeiska front med luftrum mot den
eventuellt anfallande Warszawapakten.

Att vara försvarsanställd innebar ännu långt in
i våra dagar att flytta omkring i landet. Det gick
ju an så länge man var ungkarl. Endast tjugo år
fyllda hann Englund med en korttidskommen-
dering till F 12 i Kalmar, för att därefter placeras
på F 9 i Säve utanför Göteborg. Men nu flyttade
Gunn med, och efter att ha fått tillstånd som
icke myndiga — det vill säga yngre än 21 år — från
Kungl. Maj:t. kunde de gifta sig i Köpenhamn i
oktober 1954. De skulle komma att få tre barn.

Studier vid Försvarets läroverk i Uppsala
Det blev snart dags att flytta på sig igen. Ingen
kunde undgå att märka att Lars-Eric Englund
var begåvad och hade lätt att umgås med folk.
Det senare är ingen dålig grund för en blivande
chef. Som man säger: "Han kunde ta folk." Eng-
lund blev tillfrågad om han kunde tänka sig att
ta studenten på Försvarets läroverk i Uppsala
och utbildas til l officer på Flygkadettskolan,
F 20, på samma plats. Han hade nu utvecklats
till en skicklig jaktpilot, precis som flygläraren på
Ljungbyhed hade trott ett par år tidigare.
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Försvarets läroverk hade bra lärare, i regel före 
detta lektorer från universitetet som fått höra 
talas om dessa ambitiösa och ordentliga unga 
män från ”begåvningsreserven”. Försvaret var 
bra på att ta tillvara denna under 1950-talet, så 
bra att under 1980-talet var de !esta överstar och 
generaler tidigare elever vid Försvarets läroverk. 

Under dessa år utvecklade Lars-Erik Englund 
också den humanistiska ådran i sin begåvning. 
Han var litterärt intresserad och skulle längre 
fram i livet ofta citera eller sjunga sånger av 
någon av sina favoriter: Fröding, Dan Anders-
son, Taube eller Ferlin, för att nämna några. 

Ett annat livslångt intresse var "ske, vilket 
väl passade hans eftertänksamma – eller "loso-
"ska – läggning. Det "ck honom så småningom 
att bygga en sommarstuga i Herräng vid norra 
Upplandskusten och ska#a båt, en viloplats från 
vardagens ständiga koncentration i !ygupp-
drag eller hårt stabsarbete. Att han byggt stugan 
själv med hjälp av barnen förringade inte gläd-
jen över att kunna åka dit. Stugan såldes dock 
senare, sedan hustrun Gunn hade avlidit i början 
av 1980-talet och Lars-Erik gift om sig med en 
bekant till familjen, Birgitta Mårdstam.

Officerskarriär
I och med att Lars-Erik Englund blev o$cer 
sommaren 1958 skulle hans karriär följa de steg 
som är vanliga för en o$cer ”som når så högt 
man kan komma”, som det hette i en reklamslo-
gan för !ygvapnet under denna period. Först 
tjänstgöring i befälsutbildning inom försvars-
grenen, följt av Militärhögskolan. Sedan tjänst-
göring vid försvars- och försvarsgrensstaben, med 
ett avbrott för studier vid Försvarshögskolan – 
tillsammans med motsvarande tjänstemän från 
det civila totalförsvaret – och något uppdrag som 
medförde kontakter med det försvarspolitiska 
etablissemanget. Därpå följde Försvarshögsko-
lans chefskurs på Solbacka, med olika företrädare 
för det civila samhället, samt slutligen en operativ 

chefsbefattning i milostab. Parallellt med detta 
gjorde man i armén och kustartilleriet trupp-
tjänst ett par tre gånger samt tjänstgjorde under 
krigsförbandsövningar som chef för ett förband 
eller på en operativ befattning i en högre stab. 
Flygvapnets iterativa utbildning gick via tjänst-
göringar som divisionschef och !ygchef eller i 
den regionala stridsledningen. Flottans o$cerare 
gjorde motsvarande sjökommenderingar på olika 
förbandschefsnivåer. 

En del säger att dessa ständiga byten på 
befattningar var till nackdel för organisationen, 
som förlorade i kontinuitet. Det ligger väl en del 
i det, men kanske man glömmer bort att perso-
nerna i fråga ofta arbetade inom samma områ-
den när de kom tillbaka till staben, i Englunds 
fall med studier och planering. Eftersom perso-
nerna i fråga var under prövning för nästa steg i 
sin befordran och eftersom det var lite av nyhe-
tens återkommande behag, var de ofta beredda 
att göra en ambitiös insats även under trupp-
tjänst. Skolorna och krigsförbandsövningarna 
gav kunskap i taktik och operationer. Kriterierna 
vid studier och planering var av operativ art. En 
sådan bred förberedelse utgjorde god grund för 
en senare militärbefälhavare och !ygvapenchef, 
i fred som krig.6 Och i regel var de till stort gagn 
för försvaret både i trupp och på stab. Men det 
"nns tyvärr undantag. I varje organisation före-
kommer befordringar till ”inkompetens nivån”, 
inte så sällan beroende på att högmodet stiger 
hos den befordrade, som överväldigas av sin egen 
förträ%ighet. Englund hörde dock inte till dem. 

Dramatiska utlandsflygningar 
En av Englund !ygarkamrater, Rolf Gustafsson, 
”Gua”, skriver:

 
Vi sammanträ#ade första gången 1958 när 
Lasse gick !ygkurs för fänrikar i Uppsala 
och jag som ung löjtnant hade nöjet att 
vara hans lärare (sedan Lasse gjort !ygtjänst 
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fram i  livet ofta citera eller sjunga sånger av
någon av sina favoriter: Fröding, Dan Anders-
son, Taube eller Ferlin, för att nämna några.

Ett annat livslångt intresse var fiske, vilket
väl passade hans eftertänksamma — eller filoso-
fiska — läggning. Det fick honom så småningom
att bygga en sommarstuga i Herräng vid norra
Upplandskusten och skaffa båt, en viloplats från
vardagens ständiga koncentration i  flygupp-
drag eller hårt stabsarbete. Att han byggt stugan
själv med hjälp av barnen förringade inte gläd-
jen över att kunna åka dit. Stugan såldes dock
senare, sedan hustrun Gunn hade avlidit i början
av 1980-talet och Lars-Erik gift om sig med en
bekant till familjen, Birgitta Må' rdstam.

Officerskarriär
I och med att Lars-Erik Englund blev officer
sommaren 1958 skulle hans karriär följa de steg
som är vanliga för en officer "som når så högt
man kan komma", som det hette i en reklamslo-
gan för flygvapnet under denna period. Först
tjänstgöring i befälsutbildning inom försvars-
grenen, följt av Militärhögskolan. Sedan tjänst-
göring vid försvars- och försvarsgrensstaben, med
ett avbrott för studier vid Försvarshögskolan —
tillsammans med motsvarande tjänstemän från
det civila totalförsvaret — och något uppdrag som
medförde kontakter med det försvarspolitiska
etablissemanget. Därpå följde Försvarshögsko-
lans chefskurs på Solbacka, med olika företrädare
för det civila samhället, samt slutligen en operativ

chefsbefattning i milostab. Parallellt med detta
gjorde man i armen och kustartilleriet trupp-
tjänst ett par tre gånger samt tjänstgjorde under
krigsförbandsövningar som chef för ett förband
eller på en operativ befattning i en högre stab.
Flygvapnets iterativa utbildning gick via tjänst-
göringar som divisionschef och flygchef eller i
den regionala stridsledningen. Flottans officerare
gjorde motsvarande sjökommenderingar på olika
förbandschefsnivåer.

En del säger att dessa ständiga byten på
befattningar var till nackdel för organisationen,
som förlorade i kontinuitet. Det ligger väl en del
i det, men kanske man glömmer bort att perso-
nerna i fråga ofta arbetade inom samma områ-
den när de kom tillbaka till staben, i Englunds
fall med studier och planering. Eftersom perso-
nerna i fråga var under prövning för nästa steg i
sin befordran och eftersom det var lite av nyhe-
tens återkommande behag, var de ofta beredda
att göra en ambitiös insats även under trupp-
tjänst. Skolorna och krigsförbandsövningarna
gav kunskap i taktik och operationer. Kriterierna
vid studier och planering var av operativ art. En
sådan bred förberedelse utgjorde god grund för
en senare militärbefälhavare och flygvapenchef,
i fred som krig.6 Och i regel var de till stort gagn
för försvaret både i trupp och på stab. Men det
finns tyvärr undantag. I varje organisation före-
kommer befordringar till "inkompetensnivån",
inte så sällan beroende på att högmodet stiger
hos den befordrade, som överväldigas av sin egen
förträfflighet. Englund hörde dock inte till dem.

Dramatiska utlandsflygningar
En av Englund flygarkamrater, Rolf Gustafsson,
"Gua", skriver:

Vi sammanträffade första gången 1958 när
Lasse gick flygkurs för fänrikar i Uppsala
och jag som ung löjtnant hade nöjet att
vara hans lärare (sedan Lasse gjort flygtjänst
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på F 10), därefter som !ygavdelningschefer 
för var sin avdelning på kadettskolan i bör-
jan av 1960-talet. Vi gjorde väl åtminstone 
tre utlands!ygningar. Varje gång med 24 
stycken J 29-or där vi med framgång lycka-
des, med relativt orutinerade kadetter, 
också återvända hem med alla !ygplanen.

En utlands!ygning genomfördes när den senare 
!ygvapenchefen Sven-Olof Olson var nybliven 
chef för Krigsskolan, F 20, i Uppsala.7 Det totala 
ansvaret låg därför på skolans !ygchef, medan 
den på J 29 då ovane chefen, Olson, och Eng-
lund ledde var sin hälft av styrkan, det vill säga 
låg som tvåa efter den kadett som övades att leda 
en utlandsför!yttning. Destinationen var Wien 
och de måste mellanlanda och tanka i Pfers-
felden. Precis när Olsons del av styrkan hade 
kommit iväg från mellanlandningen försämra-
des vädret, och Englund blev därför tvungen 
att invänta bättre väder innan han kunde starta. 
Följden blev att denna del av styrkan kom fram 
försenad till Wien och till den högtidliga mot-
tagningen med den svenske försvarsministern 
Sven Andersson närvarande. Flygningen skedde 
också i ett mörker som Englund var osäker på 
om hans adepter skulle klara av att landa i på 
en främmande !ygplats. Det gick emellertid bra 
och alla kom hem. Sven-Olof Olson har erinrat 
sig att ett oljera"naderi med brinnande låga var 
ett bra riktmärke i den dåliga sikten.

Fortsatt karriär
Lars-Eric Englunds väg fortsatte med Militär-
högskolans högre kurs 1966–68, följt av tjänst-

göring vid försvarsstaben. Åren 1973–75 var han 
!ygchef på F 16, omskolad till J 35 Draken. Där-
efter följde två år på försvarsdepartementet, som 
en av sekreterarna i 1974 års försvarsutredning 
och därefter fyra år på !ygstaben. Under den 
sistnämnda perioden genomgick han tioveckors-
kursen på Försvarshögskolan och befordrades till 
överste 1979. Efter att 1981 ha tillträtt som chef 
för F 16 i Uppsala blev han 1983 generalmajor 
och stabschef i Övre Norrlands militärområde, 
invald i avdelning III i Kungl. Krigsvetenskaps-
akademin. År 1986 befordrades han till general-
löjtnant och militärbefälhavare i Milo ÖN, och 
på hösten 1988 utnämndes han till !ygvapen-
chef. Han gick i pension sex år senare, men fort-
satte att vara verksam i styrelser och föreningar, 
i vissa fall livet ut.

Han blev för övrigt en gång utvald därför att 
han visat upp god förmåga till ledarskap – det vi 
militärer kallar truppföring. Lars-Erik Englunds 
förmåga att kunna ”ta folk” har tidigare nämnts. 
Ett annat ord som användes i armén var ”trupp-
charm”. Vad det egentligen är kan inte med lätt-
het förklaras, men ens underlydande gör som 
de blir tillsagda. Dit hör att kunna ställa krav 
och se till att de uppfylls, men inte sätta sig på 
höga hästar – det vill säga att behandla andra 
som man själv vill bli behandlad och att leva som 
man lär. Englund var en sådan föregångsledare. 
Man kanske inte kan säga att det ger en naturlig 
pondus, men det ger en respekt som får samma 
konsekvenser. Denna ”naturlighet” kombinera-
des med en underfundig humor. Dessutom visste 
alla i !ygvapnet att Englund var en professionellt 
skicklig pilot. Han hade över 1 500 !ygtimmar 

Elever och lärare på Krigsskolan, F 20, i Uppsala vid en 
J 29 Tunnan inför en av F 20:s årliga utlandsflygningar. 
Framför nosen står från vänster lärarna Lars-Erik Eng-
lund, Jan Vinberg och Bengt Paulsson. Totalt loggade 

Englund 1 512 timmar på J 29, vilket med god mar-
ginal kvalificerade honom till medlem i den illustra 
TTT-klubben, det vill säga tusen timmar tunnan.
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och alla kom hem. Sven-Olof Olson har erinrat
sig att ett oljeraffinaderi med brinnande låga var
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löjtnant och militärbefälhavare i Milo ÖN, och
på hösten 1988 utnämndes han till flygvapen-
chef. Han gick i pension sex år senare, men fort-
satte att vara verksam i styrelser och föreningar,
i vissa fall livet ut.

Han blev för övrigt en gang utvald därför att
han visat upp god förmåga till ledarskap — det vi
militärer kallar truppföring. Lars-Erik Englunds
förmåga att kunna "ta folk" har tidigare nämnts.
Ett annat ord som användes i armen var "trupp-
charm". Vad det egentligen är kan inte med lätt-
het förklaras, men ens underlydande gör som
de blir tillsagda. Dit hör att kunna ställa krav
och se till att de uppfylls, men inte sätta sig på
höga hästar — det vill säga att behandla andra
som man själv vill bli behandlad och att leva som
man lär. Englund var en sådan föregångsledare.
Man kanske inte kan säga att det ger en naturlig
pondus, men det ger en respekt som får samma
konsekvenser. Denna "naturlighet" kombinera-
des med en underfundig humor. Dessutom visste
alla i flygvapnet att Englund var en professionellt
skicklig pilot. Han hade över 1500 flygtimmar
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med Tunnan och tillhörde därför den illustra 
före ningen ”Tusen Timmar Tunnan”. 

Långvarig sjukdom
”Jag har haft Morbus Bechterew i 37 år och vetat 
om det i 31 år. Tror jag.” Så började Lars-Erik 
Englund sitt anförande inför en intresseförening 
för MB-sjuka hösten 1989, året efter det att han 
blivit !ygvapenchef. 

Efter realexamen 1951 och ett års anställ-
ning som vägarbetare blev jag antagen som 
!ygelev i !ygvapnet 1952. Därmed gick en 
pojkdröm i uppfyllelse. 1953 lärde jag mig 
!yga jet!ygplanet Vampire, men hade då 

ont i ryggen. Detta "ck icke märkas, efter-
som jag då riskerade komma efter i utbild-
ningen.

Det gjorde han också med ett halvår, enligt en 
senare kurskamrat vid Försvarets läroverk. Han 
övergick strax till in!ygning på J 29 Tunnan, och 
vad han mindes ställdes diagnosen inte förrän 
1958, då han redan var färdig o#cer. 

Den för mig avgörande händelsen inträf-
fade i början på 60-talet, då arbetsgivaren 
måste ta ställning till min fortsatta !yg-
tjänst. Jag blev remitterad till en känd 
orto  ped, då i Göteborg, och vi författade 

med Tunnan och tillhörde därför den illustra
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Det gjorde han också med ett halvår, enligt en
senare kurskamrat vid Försvarets läroverk. Han
övergick strax till inflygning på J 29 Tunnan, och
vad han mindes ställdes diagnosen inte förrän
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tjänst. Jag blev remitterad ti l l  en känd
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remissvaret tillsammans. Vi ansåg båda, 
att sedan staten lagt ner en hög kostnad på 
min utbildning, var det nu lämpligt att jag 
återbetalade detta med fortsatt tjänstgöring.

Det stod klart att jag troligen inte skulle 
överleva utskjutning i katapultstol, men ris-
ken för en sådan händelse var så liten, att 
jag själv borde få fälla avgörandet om risken 
skulle tas. Det ville jag, och denna situation 
råder fortfarande, eftersom jag idag fullgör 
!ygtjänst som förare. Jag är alldeles säker, 
om inte denne kloke och erfarne ortoped 
funnits, hade jag idag suttit i rullstol, för-
utan honom hade jag inte klarat av att mot-
stå propåerna från olika läkare om läder-
korsetter, Butazolidin, Indomee och andra 
företeelser inom den beprövade vetenska-
pen. Låt mig dra två slutsatser:

1) Om man har ett arbete som man vill 
ha, och om arbetsgivaren tydligt visar att 
man behövs på detta arbete, då kan man 
också utför detta arbete, även om man har 
Morbus Bechterew eller någon annan de- 
fekt, som vi människor drabbas av.

2) Om arbetet fungerar, "nns också goda 
förutsättningar för att familjen skall kunna 
utgöra det stöd som är nödvändigt. Jag 
erinrar mig många situationer då min fru 
och mina barn ställt upp på linje vid sängen 
för att lyfta mig från vänster sidoläge till 
höger sidoläge, fastän jag hela tiden bru-
talt formulerat mitt missnöje med deras 
oskickliga beteende. Detta stöd och denna 
tålighet från familjen hade nog inte mot-
stått påfrestningarna i längden, om det inte 
stått klart för oss alla att vårt mål var att jag 
snarast måste kunna gå till jobbet.

De citerade avsnitten innehåller drag av Lars-
Erik Englunds livs"loso", bland annat hans 
självironiska betraktelsesätt. Det är klart att sjuk-
domen förde med sig många plågor och mentala 

påfrestningar. Trots detta och trots förmodandet 
att han inte skulle klara av en utskjutning med 
katapultstol !ög han J 35 Draken som stabschef 
i Övre Norrland och därefter Sk 60 fram till sin 
pensionering. 

 
Styrelseuppdrag
Den administrativt erfarne pensionärens klok-
skap skulle visa sig bli efterfrågad inte endast 
i styrelsen för Saab, vilket var naturligt, utan 
också i Stiftelsen Svenska Dagbladet och vid Lin-
köpings universitet. Det var den moderate för-
svarsministern Anders Björck som ville att högre 
militärer i slutet av sin karriär, som förr i tiden, 
skulle åter"nnas i det civila samhällets viktiga 
befattningar som generaldirektörer, landshöv-
dingar och styrelsemedlemmar. Vad var bättre än 
en placering i universitetsstyrelser – vars struk-
tur avpolitiserades av den borgerliga regeringen 
– belägna i orter med försvarsanknytning som 
Linköping och Umeå. 

En person som ingick i två av dessa styrelser 
minns att generallöjtnanten var ganska fåordig 
och sällan yttrade sig i andra frågor än de som 
hade direkt knytning till försvarsfrågans utveck-
ling. Å andra sidan sade han sig inte veta hur 
mycket Englund talade enskilt med ordföran-
den eller verkställande direktören i Saab. Han 
minns särskilt den dag Englund tillträdde, då 
styrelseordföranden med respekt presenterade 
honom som det moderna !ygvapnets skapare. 
(Han hade ju sysslat med utredningar, studier 
och planering under hela sin stabskarriär från 
1968, innan han blev chef för F 16 i Uppsala.) 
För mig, som kände Lars-Erik Englund och hade 
honom som medlem i militärledningen, är det 
inte förvånande att han uppfattades som fåordig. 
I tjänsten hade han inget behov av att yttra sig 
för yttrandets egen skull. Han ville känna att han 
hade något väsentligt att tillföra.

I Linköping universitets styrelse verkade Eng-
lund från hösten 1994 och representerade där 
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i Övre Norrland och därefter Sk 60 fram till sin
pensionering.

Styrelseuppdrag
Den administrativt erfarne pensionärens klok-
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i styrelsen för Saab, vilket var naturligt, utan
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styrelseordföranden med respekt presenterade
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1968, innan han blev chef för F 16 i Uppsala.)
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I tjänsten hade han inget behov av att yttra sig
för yttrandets egen skull. Han ville känna att han
hade något väsentligt att tillföra.

I Linköping universitets styrelse verkade Eng-
lund från hösten 1994 och representerade där
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det så kallade allmänintresset. Carl !am var 
ingen älskare av de styrelser som regeringen Bildt 
hade skapat, men Englund "ck förlängt förtro-
ende 1998, vilket kan ha berott på att han – trots 
att politiskt rättrogna införts igen – utnämndes 
till vice ordförande i december 1996, vilket han 
lär ha förblivit tills han avgick i slutet av år 2000. 
Han utredde åt styrelsen en rationalisering av 
universitetets medicinska fakultet, som resul-
terade i en minskning från 24 till 5 institutio-
ner, samt skötte bland annat en upphandling av 
revisorstjänster. (Jag ingick för övrigt en period 
i Umeå universitets styrelse och skrev en debatt-
artikel ihop med Englund på Svenska Dagbladets 
”Brännpunkt” 1997 under rubriken ”O#cers-
högskolorna behöver universiteten”.)

Det dolda samarbetet
En sökning på Lars-Erik Englunds namn i Kung-
liga bibliotekets massmediearkiv ger förvånans-
värt få trä$ar. Återspeglar det samma tystlåten-
het som i styrelserna? Påtagligt tystlåten tycks 
han i alla fall ha varit i samband med att JAS 39 
Gripen störtade på Västerbrons landfäste vid en 
%yguppvisning över Riddar&ärden i Stockholm 
i augusti 1993. Redan tidigare hade den nytill-
trädde arméchefen Åke Sagrén startat en ny för-
svarsgrensstrid i Nils Skölds fotspår genom att 
ifrågasätta JAS-systemet, något som inte förekom 
under Erik G. Bengtssons tid som arméchef. För 
Lars-Erik Englund var det oönskat: 

Jag beklagar att vi förmodligen inte ökar 
förståelsen för försvaret på det här sättet 
… Skälet till att försvarskommittén och 
regeringen i sina anvisningar prioriterat 
luftförsvaret är att de ser möjligheten av 
en stark Kolahalvö och starka amerikanska 
stridskrafter i Nordatlanten. Sverige skulle 
därmed ligga under %ygvägarna. Sveriges 
landyta täcker dessutom fortfarande halva 
Europa från Nordkap till Medelhavet. 

Lars-Erik Englund hade precis som jag fångats 
av Olof Palmes retorik. När den förre marin-
chefen Per Rudberg i en tidningsintervju senare 
på 1990-talet sade att han vid krig skulle vara 
exil-ÖB i England reagerade vi båda, eftersom 
vi inte hade känt till det under vår tid i mili-
tärledningen. Vi trä$ade därför – tillsammans 
med den samtidigt med oss verksamme marin-
chefen Bengt Schuback – Per Rudberg för att få 
en förklaring. Efter denna, som i och för sig var 
fåordig, sade Lars-Erik Englund när Per Rudberg 
gått: ”Hade jag känt till vårt dubbelspel hade jag 
inte blivit o#cer.” Kanske var det ett uttalande i 
hastigt mod, men det visar ändå på ett annat av 
Englunds karaktärsdrag: en noggrann strävan att 
följa lagar och bestämmelser, något av en forma-
list, van att följa och kontrollera %ygsäkerhetens 
regler. Han var militärledningens ”kontrollant”.

Det framstår i dag som mycket märkligt 
att Lennart Ljung, sannolikt efter samtal med 
Olof Palme, beslutat skära ned antalet invigda 
i överens kommelserna och att de amiraler och 
generaler som tillträdde från 1984 inte orientera-
des om överenskommelserna med NATO. Sam-
arbetet pågick ju till det kalla krigets slut med Per 
Rudberg som pensionär men fortfarande sam-
manhållande för förberedelserna. Ingvar Carls-
son har i samtal med mig försäkrat att inte heller 
han kände till samarbetet trots att han var Palmes 
vice statsminister. Min bedömning i dag är att 
Roine Carlsson var invigd i det dolda samarbe-
tet, men tydligen skar Palme ned antalet invigda 
också inom partiet. Efter många års verksamhet 
steg antalet invigda och därmed risken för en 
läcka, en risk som naturligtvis mot bakgrund av 
Palmes image som en ”tredje vägens” politiker 
var särskilt oroande för honom, liksom risken att 
partiet skulle förlora väljare till det alltmer som 
rumsrent betraktade vänsterpartiet. 

Visserligen var Lars-Erik Englund och jag så 
gamla i gården att vi hade läst om försvarsbeslu-
ten runt 1960, i vilka det stod att vi skulle ha ett 

det så kallade allmänintresset. Carl Tham var
ingen älskare av de styrelser som regeringen Bildt
hade skapat, men Englund fick förlängt förtro-
ende 1998, vilket kan ha berott på att han — trots
att politiskt rättrogna införts igen — utnämndes
till vice ordförande i december 1996, vilket han
lär ha förblivit tills han avgick i slutet av år 2000.
Han utredde åt styrelsen en rationalisering av
universitetets medicinska fakultet, som resul-
terade i en minskning från 24 till 5 institutio-
ner, samt skötte bland annat en upphandling av
revisorstjänster. (Jag ingick för övrigt en period
i Umeå universitets styrelse och skrev en debatt-
artikel ihop med Englund på Svenska Dagbladets
"Brännpunkt" 1997 under rubriken "Officers-
högskolorna behöver universiteten".)

Det dolda samarbetet
En sökning på Lars-Erik Englunds namn i Kung-
liga bibliotekets massmediearkiv ger förvånans-
värt få träffar. Återspeglar det samma tystlåten-
het som i styrelserna? Påtagligt tystlåten tycks
han i alla fall ha varit i samband med att JAS 39
Gripen störtade på Västerbrons landfäste vid en
flyguppvisning över Riddarfjärden i Stockholm
i augusti 1993. Redan tidigare hade den nytill-
trädde armschefen Åke Sagr&I startat en ny för-
svarsgrensstrid i Nils Skölds fotspår genom att
ifrågasätta JAS-systemet, något som inte förekom
under Erik G. Bengtssons tid som armschef. För
Lars-Erik Englund var det oönskat:

Jag beklagar att vi förmodligen inte ökar
förståelsen för försvaret på det här sättet
... Skälet till att försvarskommittén och
regeringen i  sina anvisningar prioriterat
luftförsvaret är att de ser möjligheten av
en stark Kolahalvö och starka amerikanska
stridskrafter i Nordatlanten. Sverige skulle
därmed ligga under flygvägarna. Sveriges
landyta täcker dessutom fortfarande halva
Europa från Nordkap till Medelhavet.

Lars-Erik Englund hade precis som jag fångats
av Olof Palmes retorik. När den förre marin-
chefen Per Rudberg i en tidningsintervju senare
på 1990-talet sade att han vid krig skulle vara
exil-ÖB i England reagerade vi båda, eftersom
vi inte hade känt till det under vår tid i mili-
tärledningen. Vi träffade därför — tillsammans
med den samtidigt med oss verksamme marin-
chefen Bengt Schuback — Per Rudberg för att få
en förklaring. Efter denna, som i och för sig var
fåordig, sade Lars-Erik Englund när Per Rudberg
gått: "Hade jag känt till vårt dubbelspel hade jag
inte blivit officer." Kanske var det ett uttalande i
hastigt mod, men det visar ändå på ett annat av
Englunds karaktärsdrag: en noggrann strävan att
följa lagar och bestämmelser, något av en forma-
list, van att följa och kontrollera flygsäkerhetens
regler. Han var militärledningens "kontrollant".

Det framstår i  dag som mycket märkligt
att Lennart Ljung, sannolikt efter samtal med
Olof Palme, beslutat skära ned antalet invigda
i överenskommelserna och att de amiraler och
generaler som tillträdde från 1984 inte orientera-
des om överenskommelserna med NATO. Sam-
arbetet pågick ju till det kalla krigets slut med Per
Rudberg som pensionär men fortfarande sam-
manhållande för förberedelserna. Ingvar Carls-
son har i samtal med mig försäkrat att inte heller
han kände till samarbetet trots att han var Palmes
vice statsminister. Min bedömning i dag är att
Rollie Carlsson var invigd i det dolda samarbe-
tet, men tydligen skar Palme ned antalet invigda
också inom partiet. Efter många års verksamhet
steg antalet invigda och därmed risken för en
läcka, en risk som naturligtvis mot bakgrund av
Palmes image som en "tredje vägens" politiker
var särskilt oroande för honom, liksom risken att
partiet skulle förlora väljare till det alltmer som
rumsrent betraktade vänsterpartiet.

Visserligen var Lars-Erik Englund och jag så
gamla i gården att vi hade läst om försvarsbeslu-
ten runt 1960, i vilka det stod att vi skulle ha ett
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uthålligt försvar som kunde hålla ut tills hjälp 
anlände. Och varje svensk visste ju att det be- 
tydde från väst. Det gick också att förutse – vilket 
vi nu vet – att NATO-!ygplan, liksom under de 
två sista åren av det andra världskriget, skulle ta 
vägen över Sverige på sin väg österut. Visserligen 
var vi sålunda mentalt inställda på att man inte 
gärna kunde skjuta ned de NATO-!ygplan som 
kunde hjälpa oss om den store grannen i öster 
började röra på sig, men menade inte Palme 
något med sin ortodoxa neutralitetsretorik efter 
tillträdet 1982? Och vi blev som sagt inte orien-
terade av Ljung eller av våra medarbetare, som 
sedan tidigare kände till det. Trodde de att Ljung 
hade orienterat oss?

I vänkretsen
Lars-Erik Englund var vänfast. Det förde med 
sig att han ingick i olika grupper som bara före-
nades av att de hade trevligt tillsammans. Till 

hans vänner hörde den tidigare sjöo"ceren Jan 
Sondén, som liksom Englund var sekreterare i 
1974 års försvarskommitté. En annan livslång 
kamrat till Lars-Erik Englund var Bert Stenfeldt, 
själv långvägare endast med folkskola som grund 
och med en framgångsrik karriär. Han slutade 
som chef för attackeskadern. Sedan han hade 
pensio nerats bosatte han sig med sin hustru 
i Ängelbäcksstrand, det vill säga i närheten av 
det F 10 där Englund börjat sin åstundade jakt-
pilotkarriär. Det fanns därför också nostalgiska 
skäl för den nyblivne pensionären att besöka 
det skånska badstället. Också här kallades han 
av familjen Stenfeldts bekanta ”den sjungande 
!ygaren”.

Själv lärde jag inte känna Lars-Erik Englund 
förrän jag 1984 kommit till Boden för att till-
träda som militärbefälhavare, trots att vi båda 
gått på Försvarets läroverk till viss del samtidigt 
och trots att jag också arbetade med studier och 

uthålligt försvar som kunde hålla ut tills hjälp
anlände. Och varje svensk visste ju att det be-
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planering på 1970-talet. Jag !ck snabbt förtro-
ende för honom och kunde ägna mig åt vad jag 
ville prioritera, det vill säga besöka repetitions-
övningar med krigsförbanden samt bataljons- 
och slutövningar med grundutbildningsförband. 
Jag !ck också förmånen att samarbeta med 
honom vid en stor miloövning sydöst om Jokk-
mokk. Övre Norrlands militärområde var vid 
denna period säkerhetspolitiskt intressant. Det 
!ck ta emot många utländska försvarspoli tiker 
och militära chefer och var prioriterat vad gällde 
krigsförbandsövningar. Detta var en följd av att 
Norra marinen var den största av Sovjetunionens 
"ottor med en kraftsamling av deras kärnvapen-
ubåtar. Det var också en följd av USA:s nya 
maritima strategi, som bland annat medförde 
att hangarfartyg övade ända upp mot Lofoten – 
med åtföljande kränkningar av den ”sjuttonde” 
NATO-statens luftrum, som tvinga de oss att 
gruppera upp jakt till Kiruna – och att slagskep-
pet Iowa 1984 gick in i Östersjön.

Några år efter min egen pensionering började 
jag sakna några av de vänner jag hade trivts med 
under de sista åren i arbetet och kom på den 
goda idén att starta en bioklubb med en dryg 
handfull av dem. De var till häften hämtade 
utanför försvaret, men naturligtvis var Lars-Erik 
Englund en av dem. Under de femton år vi träf-
fades för bio ungefär tio gånger om året kom 
Lars-Erik att anmäla frånvaro högst ett handfull 
gånger. 

En höstkväll 2010 släntrade Lars-Erik och jag 
med våra handikappade kroppar från puben efter 
biobesöket Arsenalsgatan ned över Nybroplan 
mot Sibyllegatans dragiga mynning. Framför 
oss försvann våra kamrater mot olika T-banesta-
tioner med snabbare steg, utom en som ibland 
cyklade Nybrogatan upp. I det vanliga gathörnet 
skiljdes vi åt, Lars-Erik som vanligt framåtböjd 
med öppen rock "addrande i vinden och med 
cigaretten glimmande i den högra hand som vin-
kade till avsked. Dagen därpå miste vi vår vän.

  

Flygdagen på F 14 i Halmstad den 20 augusti 1989 
besöktes av prinsessan Lilian och prins Bertil, här i 
samspråk med chefen för flygvapnet Lars-Erik Eng-
lund och hans hustru Birgitta på hedersläktaren. 

Flygdagen på F14 i Halmstad den 20 augusti 1989
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samspråk med chefen för flygvapnet Lars-Erik Eng-
lund och hans hustru Birgitta på hedersläktaren.
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Helge Jung

Källor och litteratur
Helge Jungs arkiv förvaras på Krigs-
arkivet i Stockholm. Det innehåller bl.a. 
dagböcker, korrespondens och hand-
lingar från försvarsutredningar. Släkten 
Jung härstammar från vapenmästaren 
Johan Jung i Suhl, !üringen, vars 
sonson, teckningsläraren Johan Caspar 
Jung (1721–90) "yttade till Sverige. 
Sonsonen Carl Jung (1803–47) var 
lantmätare. Farbrodern Carl Wilhelm 
Jung (1843–1921) var major i Väg- och 
vattenbyggnadskåren samt VD i Kalmar 
verkstad AB m.m. Fadern Victor 
Pontus Jung (1845–97) blev #l.dr på 
en avhandling om kejsar Julianus 1871, 
senare rektor i Helsingborg. Fyra söner 
gjorde sig bemärkta, förutom Helge 
Jung även överlantmätaren och lands-
tingsmannen Erik Samuel (1883–1961) 
i Härnösand, Ivar Casper (1892–1942) 
professor i geodesi vid KTH samt VD 
Karl T.F. Jung (1880–1961) nautisk 
upp#nnare, verksam i AB Jungner m.m. 
(SBL, band XX).
Som underlag för denna uppsats har 
främst använts Jungs arkiv, en artikel 
om Helge Jung i Svenska Män och 
Kvinnor samt:
Aktuellt och historiskt 1974, 63–148.
Cronenberg, Arvid, Kretsen kring Ny 
Militär Tidskrift, Stockholm 1977. 
Cronenberg, Arvid, Militär intresse-
politik, Militärhistoriska studier 1, 
Kristianstad 1977. 
Cronenberg, Arvid, översikten ”Svensk 
försvarspolitik 1920-52”, ink. handling 
Försvarsdep. 5 sept. 1995. 
Rönnberg, Lennart (red.), Arméns led-
ning. Från Vasatid till nutid, Stockholm 
1995, s. 57 $ (A. Cronenberg) s. 130 $ 
(K. Zetterberg).
Dessutom har följande källor använts:
Boheman, Erik, På vakt, Stockholm 
1963.
Burman, Fale F:son, Född till soldat, 
Stockholm 1969.
Cars H., Skoglund C., Zetterberg K., 
Svensk försvarspolitik under efterkrigs-
tiden, Stockholm 1986. 
Cronenberg, Arvid, ”De centrala 
staberna”, i Wangel, C.A. (red.), Sveriges 
militära beredskap 1939–45, Köping 
1982, s 260 $ (ÖB-valet). 

Cronenberg, Arvid, ”Den militära 
oppo sitionen mot !örnell”, i Huge-
mark, Bo (red.), I orkanens öga, Stock-
holm 1992, s. 239 $; K. Zetterberg. 
Ehrensvärd, Carl August, Dagboks-
anteckningar 1938–57, utg. av Erik 
Norberg, Kgl. Samfundet, Handlingar 
16, Stockholm 1991. 
Ehrensvärd, Carl August, I rikets tjänst, 
Stockholm 1965.
Grafström, Sven, Anteckningar 
1938–44, Stockholm 1989. 
Konow, Jan von, Helge Jung. Opinions-
bildare, försvarets nydanare, överbefäl-
havare, Stockholm 1999.
”Kriget går mot sitt slut”, i Huldt, Bo 
och Böhme, K.-R. (red.), Vårstormar 
1944 – krigsslutet skönjes, Stockholm 
1995, s 38 $. 
ÖB 47, Överbefälhavarens plan för 
försvaret, Stockholm 1947. 
Allmänt om den politiska historien: 
Birgersson, Bo m.". Sverige efter 1900, 
Stockholm 1981.
Citaten är hämtade från Burman s. 31, 
Boheman s. 142, Ehrensvärd s. 98, 118, 
134 f, 137 $, 197 $, 284 och Grafström 
s. 561.

Nils Swedlund

Källor och litteratur
För uppsatsen har använts Nils Swed-
lunds arkiv på Krigsarkivet, främst tjän-
stedagboken, korrespondens och privata 
anteckningsböcker om hans karriär. 
Där utöver har följande källor använts:
Burman, Fale, Född till soldat. Från 
fänrik till överste, Stockholm 1969. 
Carlgren, Wilhelm, Svensk underrättelse-
tjänst 1939–45, Stockholm 1985. 
Carlgren, Wilhelm, Svensk utrikespolitik 
1939–45, Stockholm 1973. 
Cars, Hans Christian, Skoglund, Claës, 
och Zetterberg, Kent, Svensk försvars-
politik under efterkrigstiden, Stockholm 
1986. 
Cronenberg, Arvid, ”Krigsfall Tysk-
land”, i Urladdning, red. Bo Hugemark, 
Stockholm 1990.
Ehrensvärd, Carl August, Dagboks-
anteckningar 1938–57, utg. av Erik 
Norberg, Stockholm 1991. 
Ehrensvärd, Carl August, I rikets tjänst, 
Stockholm 1965. 

Erlander, Tage, Memoarer, 1945–49, 
1949–54 och 1955–60, Stockholm 
1972, 1973 resp. 1976. 
Krigsvetenskapsakademiens Tidskrift, 
KrVT 1965, minnesord. 
Kemp$, Curt, artikel i Svenska Män och 
Kvinnor. 
Molin, Karl, Den osäkra neutraliteten, 
Stockholm 1991. 
ÖB 54, ÖB 57. (ÖBs programförslag).
Citaten i texten är hämtade från Swed-
lunds tjänstedagbok för tiden 1947–61 
(datum i texten) och för tiden före 1947 
från hans privata anteckningsböcker 
(datering i texten).

Torsten Rapp

Noter
1 Inledningen och första avsnittet 

grundas på underlag i Torsten Rapps 
arkiv, vol. 1, 6 och 10, brev m.m. 
och minnesanteckningar, Krigs-
arkivet.

2 Torsten Rapps arkiv, vol. 1, brev 
m.m., Krigsarkivet. (De nämnda 
revärerna satt på uniformsbyxorna 
till uniform m/ä för generaler och 
generalstabso%cerare. I "era arméer 
utomlands #nns motsvarande 
distinktion kvar ännu på moderna 
uniformer. Red. anm.)

3 Det direkta chefskapet över Flyg-
förvaltningen utövades av en sous-
chef under chefen för "ygvapnet. 
Red. anm.

4 Torsten Rapps arkiv, vol. 10, 
minnes anteckningar, Krigsarkivet.

5 Bjuggren, Björn, Attack: minnen 
från trettiofem års !ygtjänst, s. 213 f, 
Stockholm 1965. Ljungdahl, Axel, 
En !ygo"cers minnen, s. 166 och 
176 f, Stockholm 1972. Göran 
Nilzéns artikel ”Björn Bjuggren” 
och Kent Zetterbergs ”Gustaf Adolf 
Westring” i denna bok.

6 Torsten Rapps arkiv, vol. 6, 
minnesanteckningar, kap. 20, s. 2, 
Krigsarkivet.

7 Torsten Rapps arkiv, vol. 6, 
minnesanteckningar, kap. 11, s. 1, 
Krigsarkivet; Torsten Rapp arbetade 
normalt mot sin stab, försvarssta-
ben via stabschefen, men vid två 
tillfällen, förutom dagarna före 
sin avgång, inför jularna 1962 och 
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m.m., Krigsarkivet. (De nämnda
revärerna satt på uniformsbyxorna
till uniform m/ä for generaler och
generalstabsofficerare. I flera arméer
utomlands finns motsvarande
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Red. anm.
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Litteratur, källor och noter | 339

1963, som han kallar ”den första 
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han att vid skifte på de högre pos-
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minnesanteckningar, kap.11, s. 2, 
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Noter
1 Följande titlar åter!nns i Libris: 

Den politiska malmen (1972 och 
1998), Flyktingströmmen över kölen 
till Suorva (1991), Krig på !ället 
(1993), Då och nu (1985), Kungs-
ledens framtid (1966), Nordkalotten: 
ett europeiskt unikum (1993), Tankar 
kring krigsåren som formade en 
generation (1990) samt förord till 
Beaufre, André, Strategi för morgon-
dagen: det moderna krigets problem 
(1974).

2 Wallberg, Evabritta (utg.), Över-
befälhavare Lennart Ljungs tjänste-
dagböcker 1978–83, s. V. 

3 Palmes arkiv innehåller fyra brev 
från Synnergren, 1971 och 1975, 
Erlanders inga. Ej heller Torsten 
Nilssons eller Sven Anderssons arkiv 
(i ARAB) innehåller handlingar 
där Synnergren förekommer. Allan 
Vougts (försvarsminister 1945–51) 
har jag ej sökt i.

4 Om kriget kommit ..., Neutralitets-
politiska kommissionen (SOU 
1994:11), Rikets säkerhet och den 
personliga integriteten, Säkerhets-
tjänstkommissionen (2002:87), 
Fred och säkerhet, Säkerhetspolitiska 
utredningen (SOU 2002:108). 

5 Neutralitetspolitiska kommissionen 
(NPK) 29/4 1993 och Riksdagens 
försvarsutskott hösten 1973. Dessa 
handlingar har jag fått tillgång till 

efter beslut av arkiven i regerings-
kansliet respektive riksdagen. 
Utfrågningen i NPK ägde rum 
åtskilliga år efter det att Synner-
gren lämnat det militära försvaret.
Säkerhetspolitiska utredningen 
(2002:108).

6 Kokk, Enn, Vitbok, s. 465 ". Lik-
som uppteckningen från försvars-
utskottet hösten 1973.

7 Se Nilsson, Torsten, Utanför proto-
kollet och Lag eller näve samt Anders-
son, Sven, På Per Albins tid. De var 
några år äldre än Stig Synnergren 
(född 1915) men delade upplevel-
serna av stark inhemsk kommunism 
(och nazism) samt det interna våldet 
i Sovjetunionen, dess förbund med 
Nazityskland 1939–41 samt expansi-
on och diktatur efter kriget. 

8 ”Tankar kring krigsåren som for-
made en generation”, i Öström, 
Kjell (red.), Ragnar Lassinanttis 
perspektiv. Även vid utfrågningen 
i NPK betonade Synnergren Norr-
bottens politiska geogra!.

9 Statistiska centralbyrån, Riksdags-
valen 1921–48 och Kommunala 
valen 1920–38.

10 Guillemot, Agneta, ”Militären och 
bygden”, i Nyström, Bror Oscar, 
och Skeppstedt, Sven (red.), Boden. 
Fästningen, garnisonen, samhället. 
Tore Hallquist redovisar i Kom-
munala förtroendemän de ca 70 
anställda vid I 19 med kommunala 
förtroendeuppdrag, dock utan att 
ange partibeteckning.

11 Statistiska centralbyrån, Kommu-
nala valen åren 1934 och 1935 resp. 
1938.

12 Nyström, Maurits, En väldig 
kraftmätning – om socialdemokratins 
uppkomst i Norrbotten.

13 Werkelid, Carl Otto, ”Stig på ny 
stig”, Svenska Dagbladet 17/5 1981. 
Kokk, s. 465.

14 Werkelid, a. a.
15 Dagbok, Stig Synnergrens arkiv, 

vol. 4, Krigsarkivet.
16 Hultstrand, Birger, På vakt vid 

gränserna 1939–1940.
17 Uppgifterna hämtade ur Svenska 

försvarsväsendets rulla. I NPK-utfråg-
ningen uppger Synnergren att han 
1963 tillhörde styrelsen för FOA; 
detta är dock inte korrekt. Synner-
gren tillhörde aldrig FOA:s styrelse.

18 I NPK-utfrågningen.

19 I NPK-utfrågningen uppgav 
Synnergren att han tillhörde 1968 
års försvarsutredning; någon 
sådan har dock ej funnits och han 
tillhörde varken 1965 eller 1970 års 
utredningar. Han avsåg sannolikt 
försvarsbeslutet 1968.

20 SOU 1965:68.
21 Jarmar, Håkan, ”Torsten Rapp som 

ÖB”, Militärhistorisk Tidskrift 2005. 
Synnergren angav i NPK-utfråg-
ningen sin förmodan om Almgrens 
antagande om framtida ÖB-post.

22 Tage Erlanders dagböcker nämner ej 
något, Sven Anderssons dagböcker 
har gått förlorade. Carl Björeman 
nämner två frågor där Almgren och 
Synnergren hade skilda uppfatt-
ningar: om försvarets operativa 
inriktning och den lägre regionala 
ledningen (181", 208 ").

23 I Erlanders arkiv, 3.2:vol. 34, !nns 
bl.a. avskrift av Almgrens uttalande 
i en TV-debatt i januari 1967.

24 Om kontakterna regering/ÖB i 
SOU 1994:11; om dem under Olof 
Palmes statsministertid 1982–86 
i mina kommentarer till Lennart 
Ljungs tjänstedagböcker, vid semi-
narium vid Försvarshögskolan 2010, 
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memoarer, En flygofficers minnen,
Stockholm 1972, till vilka han
lät Nordenskiöld författa föror-
det. På liknande sätt framställs
Nordenskiöld i Norrbohm,
G./Skogsberg, B., Att flyga är att
leva. Flygvapnet 1926-1976, Höga-
näs 1976, s. 42 f, 113, 260.

2 Scheiderbauer, S., i Böhme,
K.-R./Scheiderbauer, S., "Bengt
Gustafsson Nordenskiöld", Ikaros.
Flygvapenmusei årsbok 1993, s. 16.

3 Det  följande, om ej annat sägs,
enligt Böhme, K.-R., Nordenskiöld,
Bengt Gustafsson, i Svenskt Bio-
grafiskt Lexikon Bd. 27, Stockholm
1990 —91, s. 292 ff och Böhme/
Scheiderbauer, s. 16 ff. Jfr också
Johansson, U. "Befälskårer efter
1809", i Kungl. Svea livgardes histo-
ria 1719-1976, Stockholm 1976,
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Cars, FI.C./ Skoglund, C./Zetter-
berg, K., Svensk försvarspolitik under 
efterkrigstiden, Stockholm 1986, 24, 
26.

39  Böhme (1982), s. 26 !, 36. Cars/
Skoglund/Zetterberg, s. 24, 28.
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Klaus-Richard Böhme var docent, avdelnings-
chef och forskare vid Militärhistoriska avdel-
ningen vid Militärhögskolan och Försvarshög-
skolan. I sin forskning var han främst inriktad på 
Sverige under 1600-talet och på!svensk "yghis-
toria. Han utkom med en rad böcker, där ibland 
Svenska vingar växer (1982) och Signal. Nazitysk-
lands propaganda i Sverige 1941–45 (2005, med 
B. Schön). Klaus- Richard Böhme avled 2005.

Klaus-Richard Böhme har i den här boken 
skrivit texterna om Bengt Nordenskiöld och 
Axel Ljungdahl.

Herman Fältström, pensionerad kommendör, 
tillhör ledningsgruppen för forskningsprojektet 
Försvaret och det kalla kriget, FoKK. Han har 
bland annat varit chef för Marin- och Försvars-
stabens studieavdelningar, för controlleravdel-
ningen i försvarsstaben och för Försvarets krigs-
spelcentrum. Hans främsta intresseområden är 
det svenska försvarets planering och!utveckling 
från krigsmakt till försvarsmakt. Till hans 
vikti gaste arbeten hör bland annat Ytspänning 
(2011, red. med G. Artéus) och På spaning 
efter det okända (2010, red. med O. Santesson) 
samt en rad artiklar i olika tidskrifter. Han 
har varit sekreterare i och är hedersledamot av 
Kungl.!Örlogsmannasällskapet samt ledamot av 
Kungl.!Krigsvetenskapsakademien.

Herman Fältström har skrivit texten om Per 
Rudberg.

Bengt Gustafsson, general, överbefälhavare 
1986–94 och ledamot av Kungl. Krigs-
vetenskapsakademin sedan 1979. Han har 
varit departementsråd i försvarsdepartementet 
 1982– 84, befälhavare för Övre Norrlands 
militär område 1984–86 och från tidigt 1990-tal 
medlem av Utrikespolitiska sam fundet.

Bengt Gustafsson har skrivit texterna om 

Förutsättningar för o#cerskarriären och Lars-
Erik Englund.

Erik-Johan Hjelm, fänrik vid Bergslagens 
artilleri regemente 1964, har bland annat varit 
chef för arméstabens studieavdelning och 
försvars stabens dito, chef för ÖB chefsgrupp, 
elev vid Royal College of Defence Studies, London, 
1983, utbildningschef vid A 8, armé- och 
"yg attaché i London och Dublin samt militär-
sakkunnig och departementsråd vid försvars-
departementet. 

Erik-Johan Hjelm har skrivit texten om Nils 
Sköld.

Bo Hugemark, pensionerad överste i general-
stabskåren, har bland annat tjänstgjort vid 
Värm lands regemente, vid försvarsstabens 
operations ledning samt vid Militärhögskolan 
(nu Försvarshögskolan) som strategilärare och 
som chef för den Militärhistoriska avdelningen. 
Han är ledamot i Kungl. Krigsvetenskaps-
akademien och var 1993–2007 redaktör för 
dess Handlingar och tidskrift. Han ingår i 
lednings gruppen för forskningsprojektet FoKK.

Bo Hugemark har skrivit texten om Claës 
Skoglund.

Håkan Jarmar, pensionerad sjukvårds direktör 
i Stockholm, har arbetat i drygt 20 år vid 
försvars departementet, Försvarets materielverk 
och Försvarets rationaliseringsinstitut och deltog 
bland annat i en rad o$entliga utredningar 
som ord förande, huvudsekreterare eller sak-
kunnig/expert. Han har exempelvis varit djupt 
inblandad i utredningar om försvarets lednings-
organisation, organiserandet av en fristående 
kust bevakning och tillkomsten av JAS Gripen.

Håkan Jarmar har skrivit texten om Torsten 
Rapp.

Om författarnaOm författarna
Klaus-Richard Böhme var docent, avdelnings-
chef och forskare vid Militärhistoriska avdel-
ningen vid Militärhögskolan och Försvarshög-
skolan. I sin forskning var han främst inriktad på
Sverige under 1600-talet och på svensk flyghis-
toria. Han utkom med en rad böcker, däribland
Svenska vingar växer (1982) och Signal. Nazitysk-
lands propaganda i Sverige 1941-45 (2005, med
B. Schön). Klaus-Richard Böhme avled 2005.

Klaus-Richard Böhme har i den här boken
skrivit texterna om Bengt Nordenskiöld och
Axel Ljungdahl.

Herman Fältström, pensionerad kommendör,
tillhör ledningsgruppen för forskningsprojektet
Försvaret och det kalla kriget, FoKK. Han har
bland annat varit chef för Marin- och Försvars-
stabens studieavdelningar, för controlleravdel-
ningen i försvarsstaben och för Försvarets krigs-
spelcentrum. Hans främsta intresseområden är
det svenska försvarets planering och utveckling
från krigsmakt till försvarsmakt. Till hans
viktigaste arbeten hör bland annat Ytspänning
(2011, red. med G. Artsus) och På spaning
efter det okända (2010, red. med 0. Santesson)
samt en rad artiklar i olika tidskrifter. Han
har varit sekreterare i och är hedersledamot av
Kungl. Örlogsmannasällskapet samt ledamot av
Kungl. Krigsvetenskapsakademien.

Herman Fältström har skrivit texten om Per
Rudberg.

Bengt Gustafsson, general, överbefälhavare
1986-94 och ledamot av Kungl. Krigs-
vetenskapsakademin sedan 1979. Han har
varit departementsråd i försvarsdepartementet
1982-84, befälhavare för Övre Norrlands
militärområde 1984-86 och från tidigt 1990--tal
medlem av Utrikespolitiska samfundet.

Bengt Gustafsson har skrivit texterna om

Förutsättningar för officerskarriären och Lars-
Erik Englund.

Erik-Johan Hjelm, fånrik vid Bergslagens
artilleriregemente 1964, har bland annat varit
chef för armsstabens studieavdelning och
försvarsstabens dito, chef för ÖB chefsgrupp,
elev vid Royal College of Defence Studies, London,
1983, utbildningschef vid A 8, arme- och
flygattaché i London och Dublin samt militär-
sakkunnig och departementsråd vid försvars-
departementet.

Erik-Johan Hjelm har skrivit texten om Nils
Sköld.

Bo Hugemark, pensionerad överste i general-
stabskåren, har bland annat tjänstgjort vid
Värmlands regemente, vid försvarsstabens
operationsledning samt vid Militärhögskolan
(nu Försvarshögskolan) som strategilärare och
som chef för den Militärhistoriska avdelningen.
Han är ledamot i Kungl. Krigsvetenskaps-
akademien och var 1993-2007 redaktör för
dess Handlingar och tidskrift. Han ingår i
ledningsgruppen för forskningsprojektet FoKK.

Bo Hugemark har skrivit texten om ClaS
Skoglund.

Håkan Jarmar, pensionerad sjukvårdsdirektör
i Stockholm, har arbetat i drygt 20 år vid
försvarsdepartementet, Försvarets materielverk
och Försvarets rationaliseringsinstitut och deltog
bland annat i en rad offentliga utredningar
som ordförande, huvudsekreterare eller sak-
kunnig/expert. Han har exempelvis varit djupt
inblandad i utredningar om försvarets lednings-
organisation, organiserandet av en fristående
kustbevakning och tillkomsten av JAS Gripen.

Håkan Jarmar har skrivit texten om Torsten
Rapp.
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Ulf Larsson har arbetat i regeringskansliet som 
departementsråd i utbildningsdepartementet, 
statssekreterare i försvarsdepartementet och 
statsrådsberedningen samt som utredningsman 
i socialdemokratiska riksdagsgruppen. Han har 
även svarat för utgivningen av Per Albin Hans-
sons anteckningar och dagböcker 1929–1946 
(2011).

Ulf Larsson har skrivit texten om Stig 
Synner gren.

Jarl Lundgren är före detta yrkeso!cer vid 
Värmlands regemente. Han har fullgjort tio 
internationella uppdrag under FN-"agg, bland 
annat i Kongo 1963, Cypern 1964 (tidvis 
som Jonas Wærns adjutant och stridslednings-
o!cer), Libanon 1987–88, Iran 1988–89 och 
Bosnien-Hercegovina 1992. Han har genom-
fört ICRC-utbildning till internationell delegat 
samt erhållit försvarsmaktens belöningsmedalj 
i guld för internationella insatser. Han har 
även medverkat i försvarsdebatten, främst som 
förespråkare för allmän värnplikt. 

Jarl Lundgren har skrivit texten om Jonas 
Wærn.

Göran Nilzén, tidigare huvudredaktör för 
Svenskt biogra!skt lexikon, har i sitt författar-
skap bland annat ägnat sig åt 1700-talet, exem-
pelvis i boken Carl Gyllenborg. En frihetstida 
hattpolitiker (2007), och åt "yghistoria, bland 
annat i Flygare i Sverige – före jet-eran (2009).

Göran Nilzén har skrivit texten om Björn 
Bjuggren.

Erik Norberg har varit krigsarkivarie och riks-
arkivarie, styresman i Kungl. Krigsvetenskaps-
akademien och ständig sekreterare i Kungl. 
Vitter hetsakademien.
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publicerat artiklar i#Flygvapenmusei årsbok 
Ikaros, som han också varit redaktör för, i 
Svenskt Biogra!skt Lexikon, Svensk Flyg historisk 
Tidskrift, Flyghistorisk Revy och#Flyhistorie 
(Norsk Luftfarts historisk Magasin). 

Sven#Scheiderbauer har skrivit texten om 
Sven Lampell.

Lars Ulfving, tidigare avdelningsdirektör, 
R/major till årsskiftet 2012/13, $l.kand. samt 
doktorand och från den 30 april 2008 AC Dr 
Honoris Causa. Åren 1978–98 var han verk-
sam vid försvarsstabens underrättelseavdelning 
(numera MUST) och därefter vid Försvarshög-
skolan som lärare och forskare. Bland utgivna 
böcker kan nämnas Den stora maskeraden. 
Sovjet rysk vilseledning sett i ett historiskt perspek-
tiv (2000), Spegellabyrinten. Operativ-strategisk 
underrättelsetjänst (2002 och 2004) samt Rysk 
krigskonst (2005). Han har även medverkat i 
diverse publikationer och utredningar samt 
studier av skilda slag.

Lars Ulfving har skrivit texterna om Lennart 
Ljung och Stig H:son Ericson.

Kent Zetterberg, professor emeritus vid 
Försvars högskolan, presenteras närmare på 
bokomslagets "ik.

Kent Zetterberg har skrivit texterna om 
Helge Jung, Nils Swedlund, Carl Eric Almgren, 
Hans von Hofsten, Gustaf Adolf Westring och 
är tillsammans med Bertil Wennerholm redak-
tör för den här boken.
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MILITÄRA LEDARE
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MILITÄRA LEDARE
under kalla kriget

MEDSTRÖMS BOKFÖRLAG

De spelade huvudrollerna under en dramatisk period i Sveriges historia. 
Kalla krigets svenska försvarsmakt var stor – den största organisation 
som någonsin har funnits i Sverige. Miljoner svenskar utbildades för 
krigsuppgifter och fullt mobiliserad skulle försvarsmakten ha uppgått till 
runt 800 000 soldater.

Vad betydde de ledande svenska militärernas personliga insatser för det 
svenska försvaret under kalla kriget? Vilka var deras drivkrafter? Var 
hade de ett avgörande inflytande?

Militära ledare under kalla kriget följer karriärerna och analyserar 
nätverk och kontakter. Inom den militära eliten var det många 
som stödde varandra och sedan avlöste varandra, medan andra 
konkurrerade. 

Fyra av bokens huvudrollsinnehavare ledde verkligen förband i strid, 
utanför Sveriges gränser, men de flesta hade hela sin karriär i den 
organisation som utförde sin uppgift i fredstid.

Den svenska militära ledningen ställdes 
under kalla kriget återkommande inför 
dramatiska uppgifter och komplicerade 
beslut. Hos vem låg egentligen det militära 
ansvaret när den sovjetiska U-137 gick 
på grund i Karlskrona skärgård? Var det 
hos militärbefälhavaren i Kristianstad, 
örlogsbaschefen i Karlskrona, försvars-
stabschefen i Stockholm eller rent av hos 
överbefälhavaren Lennart Ljung? Den 
kraftfullaste svenska åtgärden var att 
förbereda skarpladdade Viggen plan för att 
hindra en eventuell sovjetisk fritagning. 

Bokens redaktörer

Bertil Wennerholm, pensionerad 
överste i Flygingenjörkåren, har arbetat    i 
Ericssonkoncernen, vid Försvarets materiel-
verk, försvars staben och högkvarteret. Han 
har forskat kring den karolinska tidens 
krigs historia samt flygvapnets historia, 
vilket han redovisat i böckerna Emporterade 
troféer (2000) och Fjärde flygvapnet 
i världen? (2006). Han är ledamot av 
Kungl.  Krigsvetenskapsakademien, ingår i 
ledningen för forskningsprojektet Försvaret 
och det kalla kriget (FoKK) och är vice 
ordförande i Karolinska förbundet.

Kent Zetterberg, professor emeritus vid 
Försvarshögskolan, är ledamot av Kungl. 
Krigsvetenskapsakademien och Kungl. 
Örlogsmannasällskapet. Han leder sedan 
2002 forskningsprojektet Försvaret och det 
kalla kriget (FoKK). Han har främst forskat 
om svensk säkerhetspolitik, strategi och 
militär historia med tonvikt på 1900-talet, 
bland annat i boken Konsten att överleva 
(FHS 2007), som tar upp dessa tre teman 
under 200 år.

Porträtten på bokomslagets baksida 
visar Hans von Hofsten, Jonas Wærn, Nils 
Swedlund, Stig Synnergren, Björn Bjuggren 
och Per Rudberg.
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De spelade huvudrollerna under en dramatisk period i Sveriges historia.
Kalla krigets svenska försvarsmakt var stor - den största organisation
som någonsin har funnits i Sverige. Miljoner svenskar utbildades för
krigsuppgifter och fullt mobiliserad skulle försvarsmakten ha uppgått till
runt 800 000 soldater.

Vad betydde de ledande svenska militärernas personliga insatser för det
svenska försvaret under kalla kriget? Vilka var deras drivkrafter? Var
hade de ett avgörande inflytande?

Militära ledare under kalla kriget följer karriärerna och analyserar
nätverk och kontakter. Inom den militära eliten var det många
som stödde varandra och sedan avlöste varandra, medan andra
konkurrerade.

Fyra av bokens huvudrollsinnehavare ledde verkligen förband i strid,
utanför Sveriges gränser, men de flesta hade hela sin karriär i den
organisation som utförde sin uppgift i fredstid.
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