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I Per Svenssons nyutkomna, ovan rubr-
icerade bok recenserad bl a i Svenska 
Dagbladet den 24 april, karaktäriseras 

prinsen som ”en lagom duktig yrkesofficer 
på medelnivå”. Det är en i dubbel mening 
tråkig beskrivning, främst därför att den 
inte är sann. Boken är en inte ointressant 
och delvis mycket läsvärd berättelse om en 
man och hans tid, även om tidsbeskrivning-
arna oftast skymmer mannen. Författaren 
har dock inte lyckats att beskriva prinsens 
yrkesgärning särskilt väl. Det har säkerli-
gen inte heller varit avsikten, men då det 
gäller en kunglig person som skapade sig 
en egen yrkeskarriär kunde man kanske be-
gära att författaren beskriver denna karriär 
på ett något mer ingående sätt än vad som 
görs. Nu blir det mest lätt förlöjligande 
raljerande utan några beskrivningar som 
skulle kunna underlätta för läsaren. Detta 
beror sannolikt på att författaren, som är 
kulturchef på tidningen Expressen, inte 
är belastad med några större kunskaper 
i ämnet. Författaren tycks inte heller ha 

någon större kännedom om de realiteter 
som rådde vid Gustaf Adolfs födelse. Att 
konungen fortfarande inte bara till namnet 
utan även till gagnet var högste befälhavare 
för krigsmakten var ett faktum som egent-
ligen inte ändrades förrän vid införande 
av Försvarsstaben 1936 och att arvfursten 
fick en militärt präglad uppfostran var en 
följd av det. 

  Prinsens militära karriär följde normala 
linjer. Efter att ha genomgått Krigsskolan 
på Karlberg med höga betyg, vilket även 
författaren noterar, genomförde Gustaf 
Adolf sedvanlig trupptjänst och genomgick 
därefter Krigshögskolans tvååriga kurs 
1934-36. KHS hade vid denna tid ungefär 
15 elever om året och utbildade den elit 
som utgjordes av generalstabsofficerare. 
Även här hade prinsen höga betyg. Jämsi-
des med detta följde prinsen verksamheten 
vid en rad civila myndigheter och verk, 
som t ex UD och Överståthållarämbetet.

Under beredskapstiden tjänstgjorde prin-
sen under de första åren i olika stabsbefatt-
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ningar, bl a vid II. armékårens stab i övre 
Norrland 1939-40, men förde även under 
några månader vintern 1941-42 befälet 
över en kavalleribataljon i beredskapstjänst 
i norra Värmland. Detta förhållande, som 
alltså innebar befäl över 800 man under be-
svärliga förhållanden, avfärdar författaren 
i en mening utan kommentarer. Att det var 
Gustaf Adolf som redan 1942 ansvarade 
för planläggningen för ett eventuellt in-
gripande mot den tyska ockupationen av 
grannländerna nämns inte, knappast hel-
ler att det var han som ansvarade för den 
berömda ordern till hela försvarsmakten 
att ”varje meddelande att motståndet skall 
inställas är falskt”. Visserligen omtalas att 
det var prinsen som skrev texten till skriften 
Om kriget kommer som delades ut till alla 
hushåll, men författaren förmår inte be-
skriva vilken stor betydelse skriften hade. 
Framför allt har författaren inte förstått att 
om man i detta fall trots sin härkomst blir 
utnämnd till överstelöjtnant vid ovanligt 
unga år och 1944 får befattningen som 
chef för försvarsstabens arméoperations-
avdelning befinner man sig ingalunda på 
”medelnivå”, tvärt om är man då den som 

under ÖB och försvarsstabschef ansvarar 
för arméförbandens krigsplanläggning och 
deras insättande i krig. 

Prinsen är dock inte den ende i sin familj 
vars militära meriter nervärderas. Prins 
Bertil beskrivs som en ”partyprins”, då för-
fattaren tydligen inte känner till att prinsen 
bl a var chef för marinens provturskom-
mando för motortorpedbåtar, därefter chef 
för en motortorpedbåtsdivision och sedan 
biträdande marinattaché i London under 
brinnande krig. Den yngste brodern, Prins 
Carl Johan, beskrivs som ”valpig”, hade 
han verkligen varit det är det väl osäkert 
om han under beredskapstiden under långa 
tider fått föra befälet över en pansarbils-
skvadron. 

Om Gustaf Adolfs personlighet kan jag 
inte uttala mig, heller inte om hans före-
givna tyskvänlighet, även om inget i hans 
yrkesutövning tyder på det, men han var 
definitivt inte ”en lagom duktig officer”, 
tvärtom bör han betraktas som framstå-
ende. Och jag förstår faktiskt inte heller 
hur en sådan människa kan beskrivas som 
”djupt oorginell”.

 


