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det ligger i den mänskliga naturen att 
uppleva samtidens dramatik som något 
särskilt svårbemästrat och som därmed 
historiskt sticker ut. Detta tillhör knappast 
sannheterna, då varje epok bjuder på sina 
unika utmaningar. att det kalla kriget som 
innefattade åren 1945–1989 skulle ha varit 
så mycket mera idylliskt än upptakten av 
det tjugoförsta århundradet motsägs av det 
egenupplevda hos den tidens beslutsfattare, 
där en sådan grupp utgjordes av det mili-
tära ledarskiktet. 

Militära ledare under kalla kriget följer 
karriärerna och analyserar nätverk och kon-
takter hos ett antal ledande officerare men 
också hos några intressanta personligheter 
som även om de inte nådde sitt yrkes topp, 
ändå gjorde bemärkta insatser. De person-
ligheter som avhandlas och som kan defi-
nieras som att ha tillhört vårt militära elit-
skikt är ett intressant studieområde. Många 
gånger stödde de och sedan avlöste varan-
dra, medan animositeten är mera framträ-
dande på andra håll där inte minst konkurr-
enssituationen torde ha bidragit liksom en 
allestädes lika närvarande som svåranaly-
serad personkemi. 

Dessa ledande officerare på generals- och 
amiralsnivå spelade en central roll under en 

händelserik period av Sveriges historia. Det 
kalla krigets svenska försvarsmakt var stor, 
den största militära organisation som vårt 
land mönstrat. Miljoner svenskar utbilda-
des för krigsuppgifter och fullt mobiliserad 
skulle försvarsmakten ha uppgått till runt 
800 000 soldater. Försvarsmakten bidrog 
väsentligt till att vårt land internationellt 
betraktades som en betydande regional sä-
kerhetspolitisk aktör.

Boken är indelad så att först presenteras 
fem överbefälhavare varefter följer en utvald 
skara från respektive försvarsgren. Det är 
intressanta karaktärer som lyfts fram, och 
således kompletterar här anmäld bok det år 
1996 utkomna verket med titeln Svenska of-
ficersprofiler under 1900-talet.

Till trots av betydande frihet hos de olika 
författarna att teckna sina respektive perso-
ner så försöker boken genomgående besvara 
frågorna: varför gick vederbörande så långt 
i karriären och i förekommande fall varför 
gick han inte längre, vad betydde vederbö-
rande för försvarets utveckling och hur var 
han som människa?

Karriärerna och nätverken belyses väl 
av de olika författarna, där en intressant 
dimension avser högre officerares kontak-
ter med ledande politiker och för ett fåtal 
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av dessa faktiskt också som medlemmar i 
den relativt lilla skaran av premissleveran-
törer som hade att utforma inte bara lan-
det militära försvar utan också dess säker-
hets- och försvarspolitik. avseende den se-
nare gruppen ska nämnas Helge jung och 
Carl august Ehrensvärd. 

likaså framkommer de olika individernas 
betydelse för den organisation de var satta att 
företräda. att män som Stig H:son Ericson 
och Bengt Nordenskiöld hade ett avgöran-
de inflytande över utvecklingen av marinen 
och flygvapnet torde motsägas av få liksom 
att Carl Eric almgren och Nils Sköld verkli-
gen slog vakt om och kämpade för en stark 
svensk armé, vilken var huvudsaklig bära-
re av värnpliktstanken.

Hur var de då som människor? Här bjuds 
intressant läsning. Begåvning, förmågan att 
ta människor och att arbeta resultatoriente-
rat är påtagligt hos personligheter som Stig 
Synnergren, Carl Eric almgren, Nils Sköld, 
per rudberg och lars-Erik Englund. Hos 
andra fanns en både bred och djup bildning, 
som exempelvis hos Carl Eric almgren, Stig 
H:son Ericson och axel ljungdahl. Hos ytter-
ligare en grupp en närmast vulkanisk energi 
parat med stor begåvning där Helge ljung, 
Carl august Ehrensvärd, Claës Skoglund, 
Bengt Nordenskild och Björn Bjuggren må 
nämnas.

Frågornas komplexitet och det exekuti-
va ledarskapets utsatthet hänger nära sam-
man och bidrar till en allt högre grad av en-
samhet ju högre upp på pyramiden indivi-
den klättrar. Detta framgår tydligt i här an-
mäld bok. Och för den som önskar tränga 
djupare inom detta intressanta problemom-
råde rekommenderas lennart ljungs dag-
böcker, Överbefälhavare Lennart Ljungs 
tjänstedagböcker 1978–1983 (del I) och 

1984–1986 (del II), utgivna genom ledamo-
ten Evabritta Wallberg.

Något som slår anmälaren efter läsning 
av boken Militära ledare under kalla kriget 
är att militäryrket lyckades locka till sig alla 
dessa påtagligt begåvade människor. En or-
sak torde ha varit försvarets ställning som en 
betydande och synlig samhällsaktör liksom 
ett samhälleligt satsningsområde under den 
epok som benämns det kalla kriget. En an-
nan kan ha varit det i dag ytterligt sparsma-
kat använda begreppet kall, vilket de facto 
var en realitet för ett antal av de militära le-
dare som avhandlas i boken. Det räcker med 
att här nämna Claës Skoglund.

Fyra av bokens huvudrollsinnehavare 
ledde förband i strid utanför Sverige. Carl 
August Ehrensvärd och Björn Bjuggren fick 
sina elddop i Finland, Sven lampell i Kongo. 
Den senare slutade i förtid efter att ha va-
rit flottiljchef och gjorde en internationellt 
mycket god karriär inom röda Korset. jonas 
Waern tjänstgjorde i Kongo och sedan på 
Cypern när stridigheterna var som intensi-
vast där. Waern är intressant eftersom han 
var en mycket framgångsrik chef för batal-
jon och brigad under dessa strider och i til-
lägg visade uppenbara diplomatiska talang-
er och förståelse för respektive konflikters 
politiska dimensioner. En omvittnat duglig 
chef och ledare med ett grundmurat förtro-
ende hos sin personal, oaktat grad. Han var 
under sin tid i internationell tjänst konstitu-
erad till överste och återgick som överste-
löjtnant vid återkomsten till Sverige. ibland 
triumferar institutionell trångsynthet extra 
övertydligt.
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