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våra överbefälhavare ger oss nyck
lar till historien. Med ÖB som vittnen ser 
vi andra världskrigets och det kalla krigets 
svenska försvar växa till – och därefter 
krympa. Alla förde nämligen dagboksan
teckningar. Det vill säga, inte Stig Synner
gren. Ensam bland dem fram till Berlinmu
rens fall lämnade han inget efter sig. 
 Man frågar sig möjligen hur de andra tog 
sig tid utan exempelvis Tage Erlanders upp
enbara behov och fenomenala förmåga att 
blixtsnabbt avreagera sig. Forskare har hur 
som helst tillgodogjort sig vad framför allt 
Helge Jung och Nils Swedlund skrev. Också 
Lennart Ljungs tjänstedagböcker har efter 
särskild prövning utnyttjats vetenskapligt. I 
hans fall är allt nu så mycket lättare. Hela 
innehållet finns öppet och tillgängligt ge
nom ett hästarbete av ledamoten Evabritta 
Wallberg som utgivare.
 Innehållet i Överbefälhavare Lennart 
Ljungs tjänstedagböcker är rena guldgru
van för den som vill tränga in i ”1980talets 
försvarshistoria”, för att använda utgiva
rens egen formulering. Under Ljungs åtta 
år som ÖB, 1978–1986, hände anmärk
ningsvärt mycket av betydelse för svensk 
säkerhets och försvarspolitik. Vi hade fem 
olika regeringar under fyra statsministrar ur 
skilda politiska läger. Olof Palme mördades. 
Ubåtsincidenterna kulminerade, beslutet om 
ett nytt stridsflygplan värkte igenom. 
 Försvarets ekonomi var i gungning. An

slagen räckte allt sämre till när nya påfrest
ningar kom. För Försvarsmakten gällde det 
att ändå bromsa urgröpningar och gardera 
sig mot kostnadsfördyringar och ogynnsam 
valutautveckling genom priskompensation. 
Vi fick en ny redovisningsordning, FPE-
systemet (Försvarets planerings och ekono
misystem) med mönster från USA och i sin 
praktiska tillämpning kritiserat, och en ny 
befälsordning (enhetsbefälet), en djupt fel
aktig lösning som först häromåret började 
rättas till genom införandet av ”specialistof
ficerarna” (other ranks). 
 Det är således ett stort, bitvis intensivt 
skeende som behandlas i Ljungs anteck
ningar, niohundra tryckta textsidor. I början 
finns tidsluckor som inte förklaras – mate
rialet har inte stått att hitta, vilket lockar 
till spekulationer om det finns något särskilt 
skäl. Men annars har Ljung gjort nästan 
dagliga noteringar, utskrivna dagen efter av 
sekreterarna, med undantag för semestrar 
och enstaka sjukfrånvaro. Vi kommer tiden 
nära, dock inte alltid mannen.
 Ljung, son av en underofficer, signalist 
från grunden och med en lysande karriär 
bakom sig, hade uppenbarligen inte för av
sikt att lämna efter sig något självbiografiskt 
grundmaterial när han 57 år gammal ut
nämndes till överbefälhavare. Som de flesta 
i hög ämbetsmannaställning hade han som
marställe och andra intressen än yrket, men 
nu valde han att skriva tjänstedagböcker. 

I huvudet på en ÖB 
Ljungs tjänstedagböcker är en guldgruva

av Olof Santesson
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Överbefälhavare Lennart Ljung

Om vi vill veta vad som rörde sig i huvudet 
på ÖB får vi hålla oss till hur han kommen
terar det han är med om.
 Människor kom knappast lätt Lennart 
Ljung in på livet. Det var heller inte som 
härförare med dramatisk utstrålning han 
tillträdde det högsta militära ämbetet i en 
brytningstid för försvaret. Efter Synnergren 
fick Försvarsmakten en kompetent och per
spektivrik stabsofficer i ledningen. 
 Ljung sökte inte strid. Sonen, överste 
Lars Ljung, berättar om hur det kunde vara 
jobbigt att leva med en pappa som inte ome
delbart tog ställning i kontroversiella frågar 
utan utmärkte sig av att lidelsefritt kunna 
se både för och nackdelar. Utifrån sin när
kamp med dagboksmaterialet bedömer Eva
britta Wallberg också att Ljung säkerligen 
hade stor glädje av ”sitt lugna, följsamma 
och balanserade sätt”. Om dennes ÖBtid 

skriver hon att hans ”diplomati, låga fram
toning och fasta ledarskap måste ha varit 
stora tillgångar under dessa händelserika 
och arbetsfylla år”. I sådana omdömen in
stämmer många som kände och arbetade 
nära Ljung. 
 Kanske slet sådant som hörde till en 
överbefälhavares rutiner mer på Ljung än 
det eventuellt mer dramatiska. Han måste 
ha tid för möten i en hel rad av konstellatio
ner, inom totalförsvaret och med folkvalda 
företrädare. Mer tålamodsfrestande förefal
ler ibland beslutsgången inom det egna fög
deriet ha varit. 
 Outtröttlig nödgades Ljung försöka sam
arbeta med de tre försvarsgrenscheferna för 
att om möjligt jämka samman stridiga viljor. 
Var och en stred för sin sak, inte helheten. De 
gav honom stående problem, och det måste 
nog sägas att, sådana som de i tjänstedag
böckerna visar sig vara, lägger ingen av dem 
en tum till sin växt. Det går att sluta sig till 
att det var en lättnad för honom att komma 
ut på fältet, pröva militärbefälhavarna, dis
kutera operativa frågor, testa regementens 
beredskap och träffa personalen. Den som 
i tjänsten mötte överbefälhavaren ute bland 
repsoldater kunde inte undgå att märka hur 
han trivdes. Kanske blev möten med trup
pen en behövlig flykt från verkligheten på 
Lidingövägen.
 Med mycket nytt och många nya villkor 
överraskar det inte att sammanhållningen 
inom Försvarsmakten, själva kamratskapet, 
utsattes för påfrestningar. Olycksaligt starka 
viljor bröts. Förband måste läggas ned, och 
organisationen skakade betänkligt av kam
pen om vad som skulle räddas. Det var kort 
sagt en påfrestande strid för den som skulle 
hålla ihop det hela. 
 Om det mesta är Ljung utförlig, det finns 
knappt ett samtal, ett möte, ett intryck som 
inte passerar revy. Å andra sidan, somligt 
utlämnar han helt och hållet. Det finns inte 
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nyckelroll i den rätt dramatiska krishanter
ingen. 
 Inte heller ger anteckningarna någon 
tydligt bild när det gäller Ljungs roll för till 
komsten av JAS 39 Gripen. Hur ett beslut 
till sist mödosamt och ibland krisartat växer 
fram skildras kronologiskt. Här finns bygg
stenar, när någon gång väl också Gripens 
födelseprocess ska dokumenteras så som 
Ingemar Dörfer gjorde med Viggen. Ljungs 
noteringar ger gott om infallsvinklar. Men 
hur han personligen engagerade sig och till 
sist lade hela sin tyngd i vågskålen för det 
svensktillverkade stridsflygplanet beskrivs 
inte med så många ord.
 En blygsam general således. Möjligen kan 
mängden uppskattande värderingar bidra 
till att i onödan släta ut bilden av personen. 
En viss självmedvetenhet framtonar ändå 
genom dagbokssidorna. Personligen respek
terad mer än kanske någon annan överbe
fälhavare kunde Ljung rimligtvis inte undgå 
att känna sitt eget värde på en utsatt befäls
post.
 Så vad är det då man får reda på genom 
hans filter? De inledningsvis nämnda hän
delser och processer som påverka försvarets 
utformning under åtta delvis dramatiska 
år får sin beskärda del av framställningen. 
För en läsare som inte forskar i 1980talets 
politiska och militära historia och/eller har 
med andra referensramar än de militära kan 
referat av alla upptänkliga sammanträden 
ibland te sig tradiga; litet tråkiga. 
 Men det förhåller sig inte så att Lennart 
Ljung hela tiden såg två sidor av det mesta 
och helst drog sig för att ta ställning. Tjäns
tedagböckerna innehåller en del skarpa om
dömen om andra, och speglar ibland upp
hovsmannens leda vid deras argument, ofta 
identifierade genom att deras befattning 
nämns men i en del fall direkt namngivna. 
Det kommer nog att tittas en del i personre
gistret framöver.

en rad om dolda västkontakter och hans 
eget beslut att här helt enkelt avskaffa en ex
traordinär ordning utanför det regelbundna 
stabsarbetet. I det tysta lät Ljung det hem
liga försvarssamarbetet med väst falla; livli
nan försvann för att citera Robert Dalsjö.
 Vad som företrädaren Synnergren hade 
lämnat efter sig måste för den ordentlige 
Ljung ha tett sig nonchalant hanterat och 
tämligen oredigt; dessutom svårt att driva 
vidare eftersom det tycktes stå i direkt strid 
mot vad statsmakterna (Olof Palme) allt
mer doktrinärt predikade utåt. Detta är en 
gissning om vad som rörde sig hos Ljung. 
Vi saknar t o m antydningar om hans egen 
motivbild för en raseringsåtgärd som så litet 
verkar stämma med vad samtiden uppfat
tade om mannen själv. 
 Mer naturlig är kanske annan tystnad: 
Ljung går inte alls in på känsliga sidor av den 
militära underrättelsetjänsten och förhållan
det till andra länder på området. Den ound
vikliga frågan blir om det kan finnas annat 
av betydelse som förblir okommenterat.
 Tydligt är att Lennart Ljung tänkte sig 
att hans erfarenheter, samtal och upplevelser 
skulle bli tillgängliga för eftervärlden. Så
dant kan hämma en dagboksförfattare som 
inte uppenbart skriver av sig upplevda besvi
kelser och/eller framför allt drivs av lust att 
rättfärdiga sig. Men Ljungs tjänstedagböcker 
verkar inte skrivna i syfte att framhålla hans 
egen förträfflighet; det var angeläget för ho
nom att visa vad som var rätt i sak men han 
behövde inte söka upprättelse. 
 Han skryter mycket riktigt inte med sin 
centrala roll när det gällde att hantera U 
137:s grundstötning utanför Karlskrona i 
oktober 1981 utan tar snarare tillfället i akt 
att berömma statsministern Torbjörn Fälldin 
och utrikesministern Ola Ullsten för deras 
klokskap och beslutsamhet. Betyget åt den 
senare ter sig litet överraskande, eftersom 
Ullsten knappast annars anses ha haft någon 
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än andras spekulativa påståenden. Vad som 
genom åren händer och/eller rapporteras på 
ubåtsfronten fyller åtskilliga dagbokssidor. 
Blott alltför ofta är det falska larm, fortplan
tade i det militära systemet. Militären tror 
sig sikta ubåtar bara för att efter noggran
nare kontroll avskriva att någon kränkning 
har ägt rum. Ljungs anteckningar visar hans 
skepsis mot en del larmrapporter och hans 
kloka benägenhet att inte rusa åstad. Hur 
mycket han innerst inne tvivlar på en del av 
det som når honom tjänstevägen är svårt att 
säga, men i vad han skriver ned finns inga 
tvivel på att ett antal kränkningar har skett. 
Sverige gör här rätt i att rikta sökarljuset 
mot Sovjetunionen. 
 De som fantiserar om att höga svenska 
officerare avsiktlig har förtigit sanningen 
om exempelvis Hårsfjärdenincidenten, och 
att Lennart Ljung är en av dem, nödgas i 
så fall påstå att denne dag efter dag undan
tränger vad han vet och systematiskt vilse
leder eftervärlden. Han skulle således ljuga 
för oss – och kanske för sig själv. Det vore 
ett orimligt sätt att läsa in något annat än 
det som han skriver inte en gång, utan om 
och om igen.
 Ljungs tid upptogs av otaliga möten, 
samvetsgrant redovisade. Han behövde 
därtill snart sagt ständigt vara beredd på 
att redovisa sin lägesbild för regeringen när 
något som gav rubriker hände i omvärlden, 
på det finns otaliga exempel. Annat måste 
ha varit mer överraskande, som när Olof 
Palme plötsligt vill tala med honom om nå
gon nyss timad ”affär” eller om varför han 
propagerade för en nordisk kärnvapenfri 
zon. Statsministern kände ett behov av att 
för sin överbefälhavare motivera sina kan
ske mest kontroversiella ställningstagan
den; det ger en intressant bild av överbefäl
havarens roll. 
 Påfallande många gånger användes 
Ljung av regeringen för att inför utländska 

 Till det som livar upp framställningen 
är korta karaktäristiker av människor och 
möten. Man får nog en tydligare bild av 
hur många som ingick i Ljungs nätverk, ett 
begrepp som förstås inte användes på hans 
tid. Det gäller inte minst de påfallande täta 
kontakterna mellan Finlands och Sveriges 
säkerhetsetablissemang. De formaliserades 
i en särskilt säkerhetspolitisk grupp med 
från bägge länderna diplomater och mili
tärer; därtill en finländsk publicist med en 
nationellt framträdande roll utan motsvar
ighet på andra håll (JanMagnus Jansson). 
Den svenske överbefälhavarens närvaro 
var inget som krävdes; han måste ha funnit 
det personligt tillfredsställande att delta i 
dessa samtal.
 Man kan alltså hos Ljung hitta sådant 
som forskare inte har kommit på att söka 
efter och som kanske bara hittas av dem 
läser volymerna i deras helhet. Finns det då 
några rena nyheter?
 Svaret blir åtminstone en, och den gäl
ler ubåtsfrågan. Störd av spekulationer i 
omvärlden att Sverige avsiktligt släppte ut 
en ubåt under Hårsfjärdenincidenten tar 
Ljung i januari 1983 upp saken med sina 
finländska kolleger vid ett besök i Helsing
fors. Därvid, visar anteckningarna, anger 
den finske försvarsstabschefen Jaakko Val
tanen för Ljung att ”man självfallet hade en 
ganska betydande erfarenhet av ubåtsinci
denter i Finska viken”. 
 Med tanke på Valtanens centrala roll 
när det gäller finsk militär säkerhetspolitik 
– han blev kort därpå landets försvarschef 
– ter sig Mauno Koivistos senare spydig
heter om svensk ubåtsjakt, och hans be
nägenhet att ta till sig spekulationer om 
andra inkräktare än ryssar, ännu märkvär
digare än tidigare. Som Finlands president 
hade han rimligtvis åtskillig kunskap om 
vad finnarna själva hade utsatts för.
 Ljungs ubåtsbekymmer gäller mycket mer 
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honom på prov. Att genom hans tjänstedag
böcker åter minnas hur våra kriser sköttes är 
en givande upplevelse. Han var inte mannen 
att dramatiskt gå till roten med problemen 
i vår försvarsmakt, men han var ett klokt 
stöd åt fyra statsministrar. Han har kanske 
bäst själv dokumenterat sin roll under åtta 
intensiva år som överbefälhavare. Med sin 
erfarenhet och sitt personliga framträdande 
spred Lennart Ljung ett lugn bland våra be
slutsfattare. Det var säkert vad Sverige bäst 
behövde under några av det kalla krigets 
mest kritiska skeden.

Författaren var utrikesredaktör i Dagens 
Nyheter 1973–1998 och hade under Ljungs 
ÖBår sin krigsplacering i högkvarterets 
presstjänst. Han är ledamot KKrVA.

politiker och militärer lägga ut texten om 
innebörden av den alliansfria politiken. Så
dant antyder det absoluta förtroende man 
hyste inför hans förmåga att företräda Sve
rige. Det vållade honom heller inga svåra 
samvetsproblem att döma av hans anteck
ningar. 
 Att dra bestämda slutsatser utifrån tjäns
tedagböckerna kan vara vanskligt, men 
man inläser inga behov av att frondera hos 
Ljung. Läsaren får leta förgäves efter ÖB
önskemål om att kursen skulle läggas om i 
öppet västvänlig riktning. Ljung ger bilden 
av att vara tillfreds med Sveriges officiella 
hållning av utanförskap i förhållande till de 
antagonistiska pakterna – en lojal militär i 
förtröstan på allenagåendets välsignelser.
 Ljung lät sig inte rubbas av allt som satte 


