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Bokens utgångspunkt är den norske 
konteramiralens U J R Börresen, 
dagboksanteckningar under den 

15-åriga tidsrymd som omfattas av åren 
1896-1910. Således innefattande en pe-
riod från 1899 när Börresen innehade 
befattningen som chef för den så kallade 
Amiralsstaben. Detta ämbete innebar na-
turligen en god utsiktspunkt rörande såväl 
in- som utrikes händelser samt en stor och 
direkt påverkan på den norska marinens 
utveckling, avseende såväl doktrinen som 
den dagliga driften. 

Författarna av boken, flaggkommen-
dören Jacob Börresen och forskaren Tom 
Kristiansen borgar för hög kvalité och ett 
reflekterande närmande till ämnet. Detta 
kommer tydligt till uttryck bland annat i 
deras teckning av bokens huvudperson, 
för övrigt Jacob Börresens farfar, ett för-
hållande som naturligen inspirerat. Förfat-
tarna skall elogeras för bokens cirka 40-
sidiga introduktion som tar upp amiralens 
liv och karriär, samtidens dominerande 
samhällssyn, reflektioner kring den aktu-

ella dagboken och dagboksgenren, uni-
onsfrågan och dess koppling till dåtidens 
stormaktspolitik liksom norska marina 
problemställningar som var aktuella denna 
tid. Denna introduktion gör att läsaren nal-
kas de egentliga dagboksanteckningarna 
med den nödvändiga kunskapsbakgrund 
som gör läsandet av de senare åtskilligt 
njutbarare. I tillägg får en svensk läsekrets 
en nyttig militärhistorisk lektion om tiden 
för unionsupplösningen.       

Amiralen Börresen blir en allt mera in-
tressant bekantskap ju mer läsaren tränger 
in i boken. Huvudpersonen är givetvis 
i mycket en son av sin tids värderingar 
där pliktkänslan hade en reell och djup 
innebörd. Uppenbart är att den militära 
tjänsten stod i centrum för denne man, som 
omhuldade den traditionella ledarskaps-
synen med starka ledarpersonligheter, 
av vilka han själv otvivelaktigt var en. 
Börresens dagboksanteckningar tecknar 
bilden av en människa för vilken ”saken” 
stod i centrum och som stod för tydlighet 
och rakryggade ståndpunkter. I fotografi-
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erna på amiralen kan anas en karismatisk 
personlighet, och det framskymtar i boken 
att han åtnjöt ett stort förtroende hos un-
derlydande personal. Jacob Börresen och 
Tom Kristiansen anstränger sig att göra en 
objektiv personteckning av bokens huvud-
person, och uppenbart är att amiralen Bör-
resens uppenbara utförsgåvor i utövandet 
av ledarskapet neråt kontrasterade mot en 
tendens till osmidighet uppåt, liksom att 
privatpersonen verkar ha  uppvisat den 
typiska komplexitet som finns hos flertalet 
framgångsmänniskor.

Börresen gjorde en mycket snabb karriär 
och utnämndes till konteramiral redan vid 
42 års ålder. Ingen blir detta utan kombina-
tionen av en solid kunskapsplattform, stark 
självkänsla och en mycket stark drivkraft 
att lyckas. Börresen var intellektuellt 
aktiv och var bland annat redaktör för 
Norsk Tidskrift för Sjöväsendet. Dessutom 
utvecklade han sjöstridskrafternas opera-
tiva/taktiska uppträdande och utarbetade 
ett internationellt signalsystem.         

Dagboksanteckningarna är ingalunda 
snävt tjänsteavgränsade utan speglar 
förhållanden i norsk politik, där givetvis 
händelserna kring unionsupplösningen är 
centrala. Tidsandan framskymtar tydligt i 
dagboken, betraktad av en person tillhö-
rande samhällets allra översta skikt. Det 
är intressant att följa de norska sjömilitära 
förberedelserna sommaren 1905, liksom 
Börresens uppenbara ådra för nyskapande 
inom de nämnda operativa/taktiska och 
tekniska områdena.   

Givetvis står den så kallade ”amirals-
striden” centralt i boken. Denna försiggick 
under en följd av år mellan Börresen och 

hans chef, vilken hade det svenskklingande 
namnet Christian Sparre. Tydligt är att ami-
ralerna Sparre och Börresen i mycket var 
varandras motsatser. Börresen represente-
rade den i Royal Navy mycket omhuldade 
chefstyp som kan karakteriseras som ”dash 
and daring”, medan Kommenderande 
Amiralen Christian Sparre närmast utgör 
skolboksexemplet på försiktighet men 
i sin politiska inställning framstår som 
mera radikal än Börresen, vars livssyn var 
mera värdekonservativt präglad. Börresens 
syn på sjömaktens användning speglade 
den syn som förfäktades av amerikanen 
Alfred Thayer Mahan och innebar vikt-
läggningen av offensiva operationer i syfte 
att nedkämpa motståndarens huvudstyrka. 
Sparre förordade kustnära operationer 
och var avgjort emot tanken på att inlåta 
sig i ett avgörande sjöslag. De båda ami-
ralerna stod således åsiktsmässigt långt 
ifrån varandra i professionellt avseende, 
vilket sammantaget med deras i grun-
den olika personligheter och skillnader 
i grundläggande värderingar försvårade 
ett konstruktivt samarbete. Kontakterna 
mellan herrarna blev alltmer ansträngda, 
där total låsning i relationerna blev den lo-
giska slutsituationen och ordspråket ”med 
sådana vänner behövs inga fiender” ger en 
snabbeskrivning av en omöjlig relation.

Boken kan i likhet med allt som är 
historierelaterat läsas med utgångspunkt 
i den faktiska händelsekedjan/beskriv-
ningen, dessas orsaker jämte vidhäftade 
analyser. Men Jacob Börresens och Tom 
Kristiansens bok erbjuder emellertid en 
alternativ dimension för läsaren, nämligen 
som en mycket bra plattform för en ”Case 



144

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT      

5-2005
5-2005

Study” i konsten att sätta samman militära 
ledarskikt, kapabla att hantera kriser och 
krig. Med den infallsvinkeln reser sig 
omedelbart frågeställningen om den norska 
regeringen kunde funnit en mera olycklig 
parrelation än den mellan Börresen och 
Sparre för att leda landets sjöförsvar i en 
tid när riskerna för väpnad konfrontation 
med Sverige efterhand framstod som 
en klar möjlighet? Följdfrågan blir lika 
naturlig. Varför byttes helt enkelt inte en 
av herrarna ut när det började stå klart att 
”fred i boet” var omöjlig att uppnå? Hur 
som helst har fallet mycket att lära vår tids 
beslutfattare. 

Det norska exemplet med amiralerna 
Börresen och Sparre är inte första gången 
det sker ”olycksfall i arbetet” med att sätta 

samman det toppskikt som skall leda sta-
tens yttersta repressionsinstrument. Den 
intresserade behöver inte läsa särskilt 
många volymer  memoarer/biografisk 
litteratur för att kunna konstatera att det 
inte råder brist på belägg för mitt påstå-
ende ovan. Motsättningar grundade i brist 
på lämplig personkemi bär inte sällan 
oförsonlighetens prägel och tenderar att 
skapa särdeles dåliga förutsättningar  för 
utövandet av ledning, särskilt i samband 
med kriser då motsättningarna brukar 
exponeras fullt ut. 

Jag vill varmt rekommendera Jacob Bör-
resens och Tom Kristiansens bok  också till 
en läsekrets utanför den strikt sjömilitära 
och historieintresserade.


