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Få norrmän har under sin livstid blivit 
så uppmärksammade i såväl hemlandet 

som internationellt som Jens Christian 
Hauge. Likaledes är det få som blivit fö-
remål för lika stor beundran men också 
fruktan och mytbildning. Hauge kan karak-
teriseras som en av konungariket Norges 
stora och betydelsefulla personligheter. I 
vårt land är han sannolikt inte helt obekant 
för historiker och historiskt intresserade. 
Utanför denna krets är det anmälarens 
bedmöning att det är mycket få som vet 
vem Hauge var och vad han uträttade.  
  En nyligen utkommen biografi över 
Hauge, ”Jens Christian Hauge – fullt og 
helt”,  är en spännande politisk biografi 
av högt läsvärde, baserad på en gedigen 
forskningsinsats. Författaren, Olav Njöl-
stad, är en respekterad norsk historiker 
som lyckats väl med att teckna bilden av 
en person och en livsinsats som är ytterligt 
mångfacetterad. 

Imponerande biografi över imponerande 
personlighet

Olav Njölstad: Jens Christian Hauge – fullt og helt, Aschehougs Forlag, Oslo 2008 

Som stark och dynamisk chef för det 
som benämndes Milorg, med vilket avses 
den under andra världskriget framväxande 
norska motståndsrörelsen,  inskrevs Hauge 
redan som ung i den norska krigshistorien. 
Hauge hade ingen egentlig militär utbild-
ning, däremot en juristexamen och orga-
nisatorisk talang liksom en medfödd stark 
ledarförmåga. Den senare förstärktes av 
de effekter som utgår ifrån en karismatisk 
utstrålning. Dessutom var Hauge försedd 
med påtagligt kalla nerver. Han blev tidigt 
den naturlige ledaren för motståndsrörel-
sen som utvecklades till en kompetent 
militär organisation och dito motståndare 
till Wehrmacht i Norge.  

Hauge blev efter kriget bl a försvars- 
minister och stod personligen mycket nära 
statsminister Einar Gerhardsen. Efter åren 
i regeringen hade han en mängd betydelse-
fulla samhälleliga uppdrag samtidigt som 
hand drev sin advokatbyrå. Det är ingen 
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överdrift att karakte-
risera Jens Christian 
Hauge som en grå 
emminens i norskt 
politiskt liv.

För den säkerhets- 
och försvarspoli-
tiskt intresserade 
läsaren erbjuder den 
del av boken som 
avhandlar Hauges 
tid som försvars-
minister åtskillig 
intressant läsning. 
Försvarsminister-
posten tillträdde 
han endast 30 år 
gammal. Hauge har 
karakteriserats som 
den mest betydel-
sefulle innehavaren 
av denna post i landets historia. Knappast 
överord sett emot den gigantiska uppgiften 
att, utgående ifrån de förutsättningar som 
ett krigshärjat land och en sargad ekonomi 
ger, bygga upp en trovärdig norsk försvars-
förmåga. Han bidrog bl a verksamt till att 
slussa Norge in i den atlantiska alliansen. 
Hauge var den enskilt betydelsefullaste 
aktören för ett norskt medlemskap i NATO. 
Försvaret genomgick under Hauges 
försvarsministerperiod en påtaglig demo-
kratisering och integrerades i det norska 
samhället, vilket var en tydlig och på 
ideologiska grunder fastlagd målsättning 
från arbetarpartiets sida. 

Att den starke och dynamiske Hauge 

skulle komma i kon-
flikt med delar av 
det högre norska 
officersskiktet var 
nästintill oundvik-
ligt. Den mycket  
ansedde generalen 
Otto Ruge, vilken, 
i ett utomordent-
ligt kritiskt skede i 
samband med det 
tyska angreppet på 
Norge våren 1940, 
utnämnts till gene-
ralstabschef,  avgick 
tidigt efter att ha 
blivit utnämnd till 
“Forsvarssjef” efter 
krigsslutet. Hans av-
gång följdes av flera 
generaler och amira-

ler där den mest utdragna och känslomäs-
sigt laddade konflikten utspelades mellan 
Hauge och arméchefen Olav Helseth. 
Turerna i dessa såväl kompetens- som per-
sonrelaterade konflikter har ett samband 
med den för tiden alltmer framväxande 
praxis som utgick och alltjämt utgår ifrån 
politikens primat över militärmakten. Här 
bjuder boken på en rafflande och verklig-
hetsbaserad fallstudie avseende politiska 
– militära relationer. 

Hauge kan tillskrivas en stor del av äran 
för att det norska försvaret efter andra 
världskriget fick en djup förankring i 
samhället liksom inom arbetarpartiet. Den 
unge försvarsministern hävdade starkt för-



143

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT        

3-20093-2009

svarets fredstida nyttoeffekt i vilket synsätt 
fanns en samhällsbyggande roll. Erfaren-
heterna från kriget formade Hauges syn 
på hur landets militärta maktmedel skulle 
utformas, där kvalitetsbegreppet sattes i 
centrum.  Numerär underordnades kvalitet 
och kvalitetsutvecklingen bedömdes kunna 
ske över ett antal år eftersom trovärdiga 
underrättelser indikerade att Ryssland 
efter det nyligen avslutade världskriget 
ej var redo för ett nytt krig och att denna 
ryska svaghetsperiod bedömdes bestå 
under ett antal  år. De norska militära 
satsningarna skedde i första hand på ett 
modernt luft-, och sjöförsvar men också 
för arméns vidkommande prioriterades 
kvalitetsapekterna.   

 Människan Jens Christian Hauge är, i 
likhet med framgångsrika människor gene-
rellt, en inte helt lättkarakteriserad person-
lighet. Framgångarna byggde på ambition 
och talangfullhet samt en ytterligt god 
förmåga till nätverksbyggande. Samtidigt 
fanns när så krävdes hårda nypor liksom 
inslag av hänsynslöshet. Att nå resultat i 

sakfrågorna prioriterades vilket inte alltid 
gynnade familjerelationerna.  Läsaren ges 
således en inblick i Jens Christian Hauges 
privatliv. Tveklöst var han en kvinnor-
nas man som kunde utveckla betydande 
charm. Samtidigt ger bokens teckning av 
Hauge, som en mycket målmedveten och 
sakfrågeorienterad person, bilden av en 
människa som stundtals var svår att leva 
med och som sökte nya upplevelser och 
spänning.    

Biografin över Hauge är såväl till inne-   
håll som volym imponerande. Olav Njöl-
stad ger en tydlig bild både av Hauges 
insatser i norskt samhällsliv och av privat-
personen. Det kan upplevas hesiterande att 
ge sig i kast med en bok på nästintill 900 
sidor. Anmälaren kan dock lugna presum-
tiva läsare med löftet om ett antal mycket 
intressanta lästimmar. 

Recensenten är överstelöjtnant och lärare 
i strategi vid Försvarshögskolan i Finland. 
Han är ledamot av KKrVA samt redaktör 
för KKrVAHT. 

   


