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L I T T E R AT U R

generalmajor claës Skoglund var en 
legend redan i sin livstid. General Rapp 
frågade sig: ”Hur hade det sett ut i dag 
om generalmajor Skoglund blivit försvars-
stabschef 1966 eller 1967?” 
 I boken Det bästa försvarsbeslut som ald-
rig kom till stånd besvarar Claës Skoglund 
denna fråga. Svaret är intressant främst 
därför att det på snart sagt varje rad belyser 
personligheten Claës Skoglund. Möjligen 
betyder personligheten mer än strategiska, 
operativa och taktiska idéer, när det gäller 
att genomdriva ett bästa försvarsbeslut. 
 Under slutet av 1950-talet var Claës 
Skoglund och Gerhard Hjukström förste-
lärare på var sin av de tvååriga kurserna på 
Krigshögskolan. Båda var stora personlig-
heter, men med helt olika framtoning. Claës 
karaktäriserades av entusiasm, Gerhard av 
plikt. För Claës gällde rörlighet och offen-
siv, för Gerhard skydd och defensiv. Under 
den i boken omtalade Västgötamanövern 
1960 var Claës och Gerhard brigadchefer 
och ställdes mot varandra i ett renconter-

liknande läge. Den offensive Claës fick be-
röm, den defensive Gerhard fick klander. 
Rörelse och entusiasm gör sig bättre på 
övningar än skydd och plikt. Men frågan 
är vilket som varit bäst i verkligheten? 
 Det Bästa Försvarsbeslutet syftade till att 
en offensiv strategi skulle införas, trots om-
fattande besparingar. Strategin bygger, som 
författaren påpekar, på entusiasm mer än 
på plikt. Vi ska tidigt samla vår motstånds-
kraft i ett antal moderna, tekniskt högtstå-
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ende anfallsbrigader. 
 Men även om angriparen skulle bli 
bekämpad av dessa brigader skulle han 
kunna isolera dem och relativt lätt besätta 
Sverige. Det torde vara territoriet angripa-
ren vill åt. Det torde han kunna ta och be-
hålla trots inledande motgångar i striden 
mot svenska anfallsbrigader och utan att 
tidigt bemäktiga sig Göteborg. 

 Vare därmed hur som helst – bokens vär-
de ligger inte i de strategiska och operativa 
bedömandena utan i att en beundransvärd 
personlighet redovisar hur han tänkte och 
ville agera. Utan minnet av sådana person-
ligheter vore Sverige fattigt.

Författaren är överste 1. gr och ledamot av 
KKrVA.


