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Litteratur

Norsk arméhistoria under femton år

av Tommy Jeppsson

Gullow Gjeseth: Haeren i omveltning 1990-2005. Vigmostad &Björke AS, Bergen 
2008.

Kallade ledamoten, norske generalma-
joren Gullow Gjeseth har utgivit en 

bok som behandlar den kanske mest om-
välvande epok som Norges landstridskraf-
ter genomgått sedan år 1628, vilket räknas 
som arméns födelseår. Femton år kan verka 
i minsta laget för att få perspektiv över ett 
historiskt skeende men författaren  ger i 
bokens första kapitel den nödvändiga till-
bakablicken som utgångspunkt för bokens  
fokus på åren 1990-2005. 

En svensk läsare nickar oftast igen-
kännande under läsningen. I mycket är 
likheterna stora vid en jämförelse av trans-
formationerna i Danmark, Norge respek-
tive  Sverige. Avgränsas perspektivet till 
landstridskrafterna skulle en karakteristik 
kunna vara att Sverige tagit starkt intryck 
av Danmark medan Norge, om än inte fritt 
från danska influenser, också påverkats av 
utvecklingen i Storbritannien. Det må vara 
hur det vill med den saken men den norske 
Forsvarssjefen Sverre Diesen är ett namn 
som det ofta refereras till i boken, och 

hans dynamiska och personliga prägel på 
utvecklingen gör att han har karakteriserats 
som den moderna norska arméns fader. I 
sammanhanget kan det påminnas om att 
Diesen under sina yngre officersår tjänst-
gjorde en period i Brittish Army on the 
Rhein som ställföreträdande kompanichef 
och anses ha en mycket god insikt kring 
vilka faktorer som underbygger de brittiska 
förbandens generellt höga kvalitet. 

Vägen fram till dagens norska armé har 
varit kantad av utmaningar och prövningar, 
inte minst för de sex generalinspektörer 
som verkat under perioden och burit det 
yttersta ansvaret för beslutade förändr-
ingar. Vem av dessa som haft de svåraste 
prövningarna är svårt att utröna. De som 
beklädde ämbetet under 1990-talet gjorde 
dock detta under en epok som författaren 
karakteriserar som förlorad. Det var en 
period där armén, enligt Gjeseth, var en 
reducerad version av det kalla krigets mot-
svarighet och där kontinuitet fick företräde 
framför nytänkande. Resurstilldelningen 
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var (och är! ) försvårande för att nå målen 
med omställningen; ett allianstillpassat 
försvar där invasionsförsvaret inte längre 
utgör konceptuell utgångspunkt. 

Det är intressant att se parallellerna till 
utvecklingen i Sverige. Författaren be-
skriver hur armén reducerades från tretton 
brigader 1990 till nio fyra år senare. Bara 
ett år senare, år 1995 hade brigadantalet 
nedgått med ytterligare tre för att omfatta 
två brigader år 2005. Även om bokens 
tidsmässiga täckning slutar 2005 skall det 
nämnas att dagens norska armé mönstrar 
en reducerad brigad, varmed man är nere 
på det som brukar anges som kritisk massa 
för ett antal funktioner. Manskapsstyrkan 
räknade år 1994 cirka 160 000, hade redu-
cerats med 60 000 sex år senare, mönstrade 
29 000 man 2005 och cirka 12 000 i dag. 

En annan likhet med vårt land är att den 
territoriella ledningsstrukturen avvecklats 
också i Norge och att Hemvärnet är det som 
återstår av den territoriella markförsvars-
komponenten, även om givetvis den norska 
arméns uppgifter innefattar en nationell 
dimension. 

Flernationellt militärt samarbete och 
internationella operationer är faktorer som 
är styrande för uppbyggnaden av dagens 
norska armé. De norska avvägningsfrågor 
som presenteras i boken blir därför särskilt 
intressanta att studera för en svensk läsare. 

Internationella operationer contra insatser 
nationellt. Kvantitet ställt emot kvalitet. 
Driftskostnaderna ställt emot kostnaderna 
för investeringar och förnyelse. Värnplikt 
eller yrkes-/kontraktsanställda soldater? 
Sammantaget frågor som är högaktuella i 
vår tid då samarbetet intensifieras mellan 
de norska och svenska försvarsmakterna.  

Boken har en relativt hög detaljrikedom 
då det kommer till frågor rörande kapacitet, 
operativa koncept samt armésystemets 
styrka och svagheter. Dessa faktorer pre-
senteras pedagogiskt där framställningen 
stöds av ett utmärkt illustrationsmaterial. 
Källförteckningen och notapparaten håller 
hög klass liksom att bildmaterialet repre-
senterar ett föredömligt urval.  

Gjeseth har haft goda förutsättningar för 
sitt författande. Han har bland annat varit 
chef för press- och informationsavdelning-
en i Försvarets Överkommando, chef för 
markstridskrafterna i Syd-Norge och chef 
för den norska Försvarshögskolan. Under 
perioden 1996-2007 var han redaktör för 
Norsk Militär Tidskrift och medförfattare i 
ett verk om fem band som behandlar Norsk 
försvarshistoria.  

Boken rekommenderas till en svensk 
läsekrets. 
Recensenten är överstelöjtnant, ledamot 
av KKrVA och Handlingar och Tidskrifts 
redaktör.


