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LITTERATUR

Få beundrade Allan Vougt (1895-1953). 
Allra minst uppskattades han i militära 

kretsar. Frågan är om vi någonsin har haft 
en lika kritiserad och förtalad försvarsmi-
nister som han blev åren efter andra världs-
kriget, 1945–1951, låt vara att mycket av 
ifrågasättandet var välgrundat. Hur blev 
det så? En nyanserad bild ger Kaj Björk i 
boken En utskälld man.

Den som till äventyrs vill veta något om 
en idag bortglömd politiker i hög ställning 
får här en förstklassig biografi, i det lilla 
formatet (267 textsidor) som vi så ofta 
saknar i Sverige. Björk hör hemma i en 
socialdemokratisk miljö, men han förfaller 
aldrig till något snävt inifrånperspektiv. 
Särskilt mycket har denne socialdemokra-
tiske veteranpublicist och diplomat därför 
att ge läsare som av historiskt intresse 
framför allt vill gå tillbaka till svensk 
försvars- och utrikespolitik under 1920-, 
30-, 40- och 50-talen.

Vougt hörde hemma i denna värld ända 
sedan det ögonblick 1921 då han anställdes 

som utrikespolitisk medarbetare i tid-
ningen Arbetet i Malmö. Bara tre år senare 
fick han det prestigefyllda jobbet som dess 
huvudredaktör och en av rörelsens främsta 
journalister, och sedan – med den tidens 
traditioner – gick karriären politiskt högt 
upp i partiledningen. Nära nog vid sidan av 
Branting, Sandler och Per Albin Hansson 
återfinns han som ett ledande namn på det 
säkerhetspolitiska området.

Med sin publicistiska och partipolitiska 
bakgrund, sina språkkunskaper och sitt 
stora kontaktnät från mellankrigstiden kom 
Vougt ovanligt väl förberedd till uppgiften 
som svensk försvarsminister efter den store 
Per Edvin Sköld, när samlingsregeringen 
upphörde och socialdemokraterna hösten 
1945 ensamma övertog den politiska mak-
ten. Han hade till synes alla kvalifikationer. 
Alla utom de tyvärr viktigaste – omdöme 
och fingerspetskänsla.

I Björks strävan efter en rättvis betrak-
telse ger han bilden av Vougt som något av 
en särling. Denne förefaller nästan att ha 
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halkat in i den socialdemokratiska rörelsen, 
i tidningsmannarollen och på höga poli-
tiska poster. Han led av en olycklig kärlek 
till att ständigt publicera sig, högg i sten ex-
empelvis i sin värdering av Sovjetunionens 
utveckling och formulerade sig inte sällan 
otympligt, ibland direkt olyckligt (som när 
han försökte bagatellisera permittenttrafi-
ken från det tyskockuperade Norge med att 
tågen ju skulle ”gå på nätterna”).

Det saknas belägg för att Vougt skulle 
ha haft nazistiska böjelser, något som den 
mest oöverlagda kritiken kunde göra gäl-
lande. Men han var ingen motståndsman. 
Nej, Vougt hade förblivit en av Per Albins 
mest helhjärtade vapendragare i försvaret 
av samlingsregeringens eftergiftspolitik 
gentemot Hitlertyskland. Många av dem 
som i och för sig höll med om undfal-
lenhetslinjen besvärades av den vougtska 
ivern att stötta statsministern. På honom 
föll den olust som ingen vågade visa gen-
temot Per Albin.

Så det fanns nog rätt många som väntade 
sig en prövningarnas tid med Vougt i led-
ningen för försvarsdepartementet, då ingen 
annan ville ha jobbet. Den som på senare år 
har bläddrat i Tage Erlanders dagboksserie 
har rätt ofta stött på Vougts namn, praktiskt 
taget alltid beledsagat av en suck. Sedan 
han hade efterträtt Per Albin var Erlander 
blott alltför medveten om att Vougt som 
försvarsminister inte var någon tillgång 
för regeringen.

Kanske kunde Vougt ändå ha kommit 
någorlunda helskinnad ur befattningen om 
det inte hade varit för Helge Jung. Oturen, 
eller vad man nu skall kalla det, ville att 

ministern till sin främste militäre motpart, 
överbefälhavaren, fick att göra med en 
gammal trätobroder från mellankrigstidens 
försvarshantering, en självsäker officer 
som misstrodde Vougts omdöme och själv 
stod för en västvänlig säkerhetspolitik som 
denne inte kunde driva.

Det började illa. Vougt var allt annat än 
situationen vuxen, när Jung inledde sin 
vendetta mot några misshagliga högre 
officerare. Främst ville ÖB bli av med 
generalen Nils Rosenblad i Boden, som 
hade satsat på aktier i den nazistiska Dags-
posten. Några hundra värnpliktiga ville 
ta saken i egna händer genom vägran att 
tjänstgöra under generalen. Det var förstås 
straffbart men samtidigt populärt. Vougt 
visste inte var han skulle ställa sig. Och 
hans försök att kryssa sig fram underkän-
des av regeringskollegerna.

Rosenblad föll, och Jung hade enligt 
Björk fått blodsmak i munnen: nu gällde 
det att bli kvitt också Vougt. Författaren 
känner uppenbart ingen sympati för mi-
litärledningen. Men han underbygger sin 
kritik med fynd i arkiven, som visar att 
höga tjänstemän, inte enbart militärer, 
snarast systematiskt bedrev upprepade 
angrepp mot Vougt. Inte minst med da-
gens beskedliga högkvarter låter allt detta 
främmande, men det har således sin plats 
i modern svensk militärhistoria.

Det är Björks uppfattning att Jung med 
ett uppmärksammat tal i Lund 1949 inte 
endast var kritisk mot regeringens sätt 
att bedriva neutralitetspolitiken utan helt 
enkelt ville undergräva denna. 

Här rör det sig om betydligt allvarliga 
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motsättningar mellan regering och mili-
tärledning än under krigsåren när Wigforss 
och andra tyckte att den av tyskarna im-
ponerade Thörnell pratade strunt. Thörnell 
var lojal mot riksledningen, Jung ifråga-
satte dess kompetens. Erlander valde dock 
att inte driva konflikten till dess spets.

Av Björks bok framgår som sagt att 
Vougt hade getts ett för svårt ämbete. Men 
kritiken mot honom blev ofta överdriven, 
sanslöst förvriden. Författaren friar bl a 
Vougt för att ha överträtt sina befogenhe-
ter när han till den brittiske flygministern 
Henderson lämnade en förteckning över 
de svenska försvarsstridskrafterna. Han 
handlade på statsministerns uppdrag, och 
liknande synes ha skett förr.

Med överlämnandet skulle Erlander i 
själva verket ha velat ta loven ur en brit-
tisk samarbetsiver. Enligt Björk finns inga 
belägg för att syftet skulle ha varit att man 
ville ha brittisk militär hjälp om Sovjet- 
unionen överföll Sverige. Med vad vi nu-

mera kan läsa om svenska återförsäkringar 
västerut är ju frågan ändå litet kittlande. 
Men för ett sista stort, postumt angrepp på 
Vougt lämpar den sig uppenbart inte.

Man lägger ifrån sig skildringen och 
Allan Vougt och hans tid med känslan att 
den stackars försvarsministern borde ha 
sysslat med något annat under ett skede 
av betydligt hårdare byråkratiintriger än 
vad vi tror dagens makthavare om (tyvärr 
eller dess bättre?). Mycket var självför-
vållat, annat fick han mer än rimligt bära 
hundhuvudet för.

Insiktsfulla böcker som Björks om mak-
tens villkor uppmärksammas alltför litet av 
de stora tidningarna kulturredaktioner. Det 
är illa, men intresserade akademiledamöter 
kan gott ta sig tid att läsa om den tid som 
vi har lagt bakom oss. Kaj Björk är en god 
vägvisare.
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