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här anmäld volym är ett praktverk över 
Norges sjöförsvar, något som är lättförstå-
eligt mot bakgrund av vårt västra grann-
lands mycket påtagliga beroende av ha-
vet för sitt såväl samhälls- som näringsliv. 
Bokens nära 600 och rikt illustrerade sidor 
ger läsaren en mycket bra överblick över 
den örlogsmarina utvecklingen i Norge 
från 1807 och fram till vår egen tid. Även 
om det officiella födelseåret är 1814 så är 
det från året 1807 som den norska mari-
nen hävdas leda sitt ursprung. Således det 
år som den dansk-norska flottan besegra-
des av royal Navy i samband med det brit-
tiska angreppet på Köpenhamn. 

Boken har i likhet med många andra 
standardverk, för det är just som ett stan-
darverk/ praktverk som boken ska ses, ba-
serats på kronologi och att som läsare följa 
denna är rekommendabelt för erhållandet 
av största möjliga sammanhang.

Verket bygger på tre delar där den för-
sta omspänner perioden 1807–1905 då 
marinen tog steget bort från segel och åror 
till ångdrift och för tiden moderna vapen. 
Författare är kommendörkaptenen och hi-

sto rikern Björn Terjesen. Den andra delen 
omspänner åren 

1905–1960 där seniorforskaren vid 
Institutet för Försvarsstudier, Tom 
Kristiansen, fört pennan. Detta dryga halv-
sekel innehöll unionskrisen och skilsmäs-
san från Sverige, neutralitetsvakt under för-
sta världskriget, deltagande i andra världs-
kriget 1940–1945 och medlemskap och in-
tegrering i Nato efter krigsslutet. Bokens 
avslutande del behandlar åren 1960–2008 
och har skrivits av kommendör roald 
Gjelsten som behandlar den sjömilitära be-
tydelsen av alliansens nordflank, hävdan-
der av suveränitet och resurser och ett allt 
större fokus på deltagandet i internatio-
nella operationer efter det kalla krigets av-
slutning. Av författarna vald tidsindelning 
och fokusområden känns för recensenten 
mycket naturliga givet faktorerna säker-
hetspolitiska ramvillkor och sjömilitär ut-
veckling. 

Avslutningsåret för framställningen, år 
2008, är likaledes väl valt. Det året börja-
de den ambitiösa moderniseringsplan som 
satts i verket för marinen vid millennieskif-
tet att ge resultat samtidigt som försvarsgre-
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nens uppgifter och struktur väsentligt änd-
rats, då det tidigare mycket omfattande 
kustartilleriet nedlagts, samtidigt som in-
ternationella operationer fått en framskju-
ten roll och Kustvaktens betydelse blivit 
avsevärt stärkt. För den utomsående be-
traktaren har den norska marinen i vår tid 
i mycket intagit rollen som ”senior service” 
efter armén, som tidigare har innehaft den-
na roll, särskilt efter 1814 och tvångsäk-
tenskapet med Sverige som gjorde att sär-
skilt det landmilitära försvaret blev en del 
i en nationsbyggnadsprocess som förstärk-
tes av värnpliktssystemet.

Boken omspänner en tvåhundraårig his-
toria som innehållit åtskillig dramatik, för-
utom beredskapstjänst och deltagandet i 
krig också mera ordinära ting som orga-
nisations- och materielutveckling, utbild-
ning av befäl och matroser, suveränitets-
hävdelse och bidrag till resursförvaltning-
en av de stora energi- och proteintillgång-
ar som havet innehåller. Och givetvis ges 
också de konceptuella ramarna för marin-
stridskrafterna utrymme då respektive tids-
epoks doktrinmässiga och operativa förut-
sättningar avhandlas. 

Värt att påminnas om är marinerna, in-
te bara den norska, som först teknologiskt 
dominerande försvarsgren. Det har ställt 
stora krav på utbildning av personalen, 
och stödfunktionerna harv haft en central 
betydelse för stridseffekten. Likaså värt att 
observera är att begreppet sjömakt finns 
inskrivet i den Norska grundlagen vilket i 
sin praktiska applikation är något mer än 
enbart marinen. Här återfinns bland annat 
sjöfarts- och fiskerinäringarnas, tillsam-
mans med marinens, samlade förmåga till 
mobilisering och koordinering för säker-
ställandet av de nationella intressena i fred, 
kris och krig.

I inledningen av boken hänvisas till den 
brittiske sjömilitäre teoretikern Geoffrey 

Till, som hävdar att sjömakt skiljer sig från 
land- och luftmakt genom att den inne-
fattar många geoekonomiska dimensioner, 
och med den utsagan som bakgrund lyfter 
författarna fram den typ av sjömaktspro-
blematik som också burit norskt signum 
alltsedan året 1807, nämligen havet som 
resursgivare, som transportled, som medi-
um för idé och informationsöverföring och 
som ett medium för dominans. Med do-
minans avses inte i den norska applikatio-
nen främst en militär sådan utan fastmer 
den roll som exempelvis den norska han-
delsflottan spelade under de båda världs-
krigen liksom för den atlantiska alliansens 
sjötransportberedskap under det kalla kri-
get. Från 1970 talet har norsk energipro-
duktion och -transport haft stor betydelse 
internationellt, varför den sammantagna 
karakteristiken av Norge som en betydan-
de sjömakt känns rättvisande.

Intresseväckande, välskriven och tanke-
väckande är omdömen som spontant infin-
ner sig efter läsningen av denna digra vo-
lym. I huvudsak också väldokumenterad 
med tillägget att del tre kunde innefattat 
en utvecklad notapparat.

Boken kan med fördel läsas av en svensk 
publik med intresse för marina frågor. Den 
första delen ger intressanta kopplingar till 
Napoleonkrigen liksom ett norskt perspek-
tiv på sjökriget mot Sverige 1814. I den 
andra delen unionsförsvaret och unions-
upplösningen 1905 ur ett sjöhistoriskt per-
spektiv liksom att bokens avslutande del 
ger en del annorlunda perspektiv på inne-
börden av begreppet sjöförsvar jämfört 
med den som är förefintlig i vårt land.

recensenten är överstelöjtnant, ledamot av 
KKrVA och redaktör för dess Handlingar 
och Tidskrift.


