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De maritime nasjonale fredsoperative oppgaver
kan kort oppsummeres som følger: 
tilstedeværelse, suverenitetshevdelse, 
myndighetsutøvelse og ressursforvaltning,
overvåking og varsling, samt yte støtte til 
det sivile samfunn. Dette i et ansvarsområde
som kan sammenlignes med sju ganger
Norges landterritorium.

Som kommandør for Sjøstridskreftene er det
mitt ansvar, på vegne av sjefen for Fellesoperativt
hovedkvarter, å ivareta disse oppgavene med
tilgjengelige ressurser. Mitt aller viktigste 
verktøy i så måte er Kystvakten! Kystvakten
disponerer per i dag 21 fartøyer, seks helikoptre
og to innleide sivile fly. I gjennomsnitt er
mellom 16 og 17 kystvaktfartøyer til stede i
norske havområder til enhver tid. 
Med sin kontinuerlige tilstedeværelse på havet,
både i norsk jurisdiksjonsområde og i norsk
territorialfarvann, er det Kystvakten som står
for brorparten av Forsvarets synlighet og 
tilgjengelighet på sjøen. 

For ikke lenge siden fikk Marinen beskjed om å
legge Kysteskadrens fartøyer til kai resten av
året for å spare penger. Hva hadde skjedd hvis
Kystvakten hadde fått ordre om det samme? 
De fredsoperative oppgavene hadde ikke vært
mulige å løse og Forsvarets, for ikke å si 
nasjonens, troverdighet og tillit hadde stått på
spill. I tillegg til å være Sjøforsvarets viktigste
ressurs i fredstid, er Kystvakten statens 
viktigste instrument for myndighetsutøvelse 
til havs. Utad er Kystvakten selve symbolet for
ivaretakelse av nasjonen Norges forpliktelser 
i henhold til folkeretten og havrettskonvensjonen.
Med Kystvaktloven i hånd ivaretar Kystvakten
sin nasjonale rolle som støttespiller til det 
sivile samfunn. En rekke sivile etater, herunder
politi og toll, er i det daglige virke avhengig av
bistand og assistanse fra nettopp Kystvakten. 

Med dette som utgangspunkt forstår en at 
det å legge Kystvaktens fartøyer til kai var, 
og forhåpentligvis er, et ikke-tema. 
Til det er Kystvaktens rolle for viktig.

For å ivareta Kystvaktens tillagte oppgaver i
henhold til kystvaktloven kreves det meget høy
kompetanse blant Kystvaktens personell. 
Dette gjelder ikke bare sjøgående personell,
men også for offiserer som tjenestegjør i stab
på land. Kompleksiteten av tjenesten, med
kunnskap innen en rekke lovfelt som hoved-
basis, gjør at utdanning og erfaring blir 

spesialisert. Dette er kunnskap som blir mer
og mer relevant i forhold til de fredsoperative
oppgaver. Jeg tenker her på myndighets-
utøvelse og samspillet med sivile etater. 

Høy kompetanse innen fagfeltene gir et godt
grunnlag for troverdighet og tillit blant disse,
noe vi blir målt ut fra. Videre tenker jeg på
ufordringene i Barentshavet, et område med
uavklarte grenser i øst, fiskevernsonen rundt
Svalbard sin spesielle status og et område med
store ressurser innen fiske, olje og gass. Det er
Kystvakten som er operativ myndighetsverktøy,
som igjen får føringer av politiske myndigheter. 

Kompetanse og innsikt i problemstillingene,
både om bord og hos operativ myndighet, 
er derfor helt sentralt for at vi skal løse kunne
løse våre oppgaver i henhold til gitte føringer.
Øvelse Gram, der Fellesoperativt hovedkvarter
og Landsdelskommando Nord-Norge ble 
øvd i krisehåndtering, viste at så er tilfelle.  

Kystvaktens lever virkelig opp til eget motto:
”Kystvakten – alltid til stede”.  
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Cèline Karamat Ali Wergeland,
Marie Enstad og Elin Kvinge vil
ha flere kvinnelige kollegaer.

FOTO: VIDAR HOPE
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side 12-13 FREGATTPROSJEKTET:
Etablerer helikopterskvadron

side 16-17 KNALLHARDT KURS
for å bli ubåtsjef

side 22-23 MARIUS RESSIN
gjør seg klar for Nato-tokt

…bortsett fra størrelsen og designet, 
er det ingenting å utsette på KV ”Agder”.
Der hun ligger ved Dampskibsbrygga
skinner det i grå maling og fartøyet 
er tydeligvis svært så godt tatt vare på 
av gjengen om bord.
Aust-Agder Blad om forskjellen på KV Agder 
og de nye fartøyene i indre kystvakt etter et
”krabbetokt”, 13. september 2004. 

- Eg opplever at statsråden ikkje heilt
forstår alvoret. Det gjeld både denne
saka og kontrollen med dei framtidige
driftsutgiftene til nytt utstyr som 
fregattar og motormissilfartøy.
Senterpartiet si forsvarspolitiske talskvinne,
parlamentarisk leiar Marit Arnstad, 
til Bergens Tidende, 30. august 2004 
om Forsvarets budsjettoverskriding

Til nå har vi ikke hatt noen grunn til å
tvile på vår marines kvalitet. Både skip,
utstyr og mannskap har vært helt på topp,
det viser deltagelsen i viktige stående
marinestyrker som NATOs Stanavforlant,
og i overvåkingsoperasjonen 
Active Endeavour i Middelhavet.
Leder i Aftenposten, 20. august 2004. 

- Det er litt urettferdig å snakke om
egenskaper vi har, som ikke gutta har.
Men vi tenker nok forskjellig. 
Er annerledes kreative kanskje. 
Hygiene er et poeng. Vasker vi oss oftere?
Derimot er omsorg også en guttegreie. 
Vi har en kamerat i klassen som er 
helt suveren. Han tenker på alt! 
Befalselev Gunvor Førre til Gjengangeren 
28. august 2004. 

INNHOLD

PÅ OPPDRAG NÅ

Tar en spansk en

Kommandofartøyet KNM Vidar 
har ledelsen i Natos minerydderstyrke, 
MCMFORNORTH, frem til mai 2005.
Styrkesjefen har med seg 8 offiserer, i tillegg
tjenestegjør 50 på kommandofartøyet.

Også minejaktfartøyet KNM Hinnøy deltar 
i styrken. Fartøyet har et mannskap på 36.
Norge seiler nå kontinuerlig i denne Nato-styrken.
15. oktober overtar søsterfartøyet KNM Karmøy.

Ubåten KNM Ula gikk i august ut i operasjon
Active Endeavour. Oppdraget i Natos kamp
mot terror varer frem til desember 2004.
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Orlogskaptein Øystein Varden har siden januar 
i år jobbet i Spanias maritime hovedkvarter på 
marinebasen Rota. - Det er kjekt å være i Spania.
26 grader i været midt i september er en kjekk
forandring fra Bergen, sier han fornøyd.

Staben inkluderer 45 offiserer fra 11 land. Staben
utfører den taktiske ledelsen under øvelser eller 
i operasjoner på lik linje med det Norwegian Task
Group (NoTG) gjør her hjemme, bare i et mye 
større omfang.
- Jobben er spennende. Jeg har både en stabsstil-
ling på land der jeg er med og planlegger øvelsene, 
og så er jeg i tillegg med på sjøen og gjennomfører
dem. Det er veldig utfordrende, forteller Varden.
Orlogskapteinen er med i en viktig periode av Natos
nye responsstyrke, Nato Response Force (NRF). 
Det nye konseptet går ut på at styrker som skal
være med i NRF skal mønstres klar på kort varsel.
De skal samtrenes og stå på en reaksjonsliste i
seks måneder. NRF-styrken, som skal være på
Task Force-størrelse, skal kunne seile på fem
dagers varsel og stå 30 dager i et operasjons-
område før etterforsyning eller avløsing. 
- NRF ser ut til å bli veien Nato går. Da er det 
ekstra spesielt å få være med i utviklingsfasen. 

Vi vet jo at de nye fregattene vil bli brukt i 
Nato-operasjoner, og på den måten blir dette 
en svært god erfaring og ta med seg, sier han.

Personlig har han også fått andre erfaringer. 
Både han og resten av familien satte seg som 
mål å lære spansk da de bosatte seg. 
Så langt går utviklingen bra.
- Jeg kan bare det mest grunnleggende, det som 
er nødvendig for å kjøpe mat og slike ting. 
Det å fungere i det sosiale har jeg ikke helt 
nådd ennå, men det kommer, smiler han. 

Øystein Varden tjenestegjør i Nato-fellesstab.
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KOMPETANSEBYGGING I KYSTVAKTEN

Vokter Norges havområder i fredstid
Arbeidsplassen til kystvaktmannskapene er syv
ganger større enn Norges fastlandsareal, det vil si
2,2 millioner kvadratkilometer. Antall oppdrag til
havs har økt de siste årene. Ved å være en forlenget
arm for etater som Politiet, Tollvesenet, Sjøfarts-
direktoratet, Kystverket, Fiskeridirektoratet og
Statens naturoppsyn, sier det seg selv at oppgavene

er mange. Suverenitetshevdelse, ressurskontroll,
tolloppsyn, miljøoppsyn, redningsaksjoner og fiskeri-
oppsyn er noen av oppgavene Kystvakten møter på.
Sistnevnte tar opp 70 prosent av ressursene til
Kystvakten. Et så varierende oppdragspekter 
krever høy kompetanse. I Marinen tar en kikk 
på spesialutdanningen til kystvaktoffiserene. 

Hjelm (verneutstyr)
Er pålagt å bruke under
inspeksjoner og i en
eventuell havarisituasjon.

Samband
For å holde kontakt 
med moderfartøyet.

Nordkappdrakt
Kystvaktens arbeids-
uniform når de drar ut 
til fiskefartøyer og 
under havari. 

Stempel
Ved passkontroll på 
utenlandske fartøyer.

Målebånd
Brukes blant annet til 
å måle opp lasterom 
på fiskefartøyer.

Måleskje
Måle for eksempel 
maskevidde mot trål.

Lommelykt
Ofte brukt under 
tollaksjoner.

Bordingkoffert
(Schengen-koffert) 
Brukes ved fartøyinspeksjon.
Inneholder blant annet 
UV-lys, teleskop, 
forstørrelsesglass for 
å kontrollere at pass er
ekte og brosjyrer med
informasjon og regelverk.

Lengdemål
For å måle lengden 
på fisk.

Fotoapparat
For bevissikring.

Kapteinløytnant Svein-Erik Malkenes (t.h.) og løytnant Walter 
Ahlgreen er henholdsvis skipssjef og nestkommanderende på 

det indre kystvaktfartøyet KV Garsøy.



Politimyndighet og utfordrende
oppgaver til sjøs krever god 

kompetanse fra kystvaktoffiserene.
I dag prioriteres det høyt at

mannskapene får riktig 
utdanning i forhold til de daglige

utfordringene til havs. 

VViiddaarr  HHooppee
[vhope@mil.no]

Siden 1999 har Kystvakten fått over 30 
ulike lover og regler å forholde seg til.
Kystvaktloven blir fortløpende endret og 
får nye forskrifter. Besetningene får stadig

en mer avansert hverdag å forholde seg til.
Resultatet blir at offiserene må kurses.
Dette sørger orlogskaptein Jan Ole Finseth
for. Han er fagansvarlig for kystvakt-
offiserene på skolesenteret KNM Tordenskjold
og holder seg alltid oppdatert på 
endringene i de ulike regelverkene. 

Utfordrende arbeidsoppgaver
- Det viktigste vi ser etter når vi skal 
ansette nytt mannskap er at søkerne har
god kjennskap til kysten og de ulike 
aktivitetene til havs. Men vi ser også at
arbeidsoppgaven blir mer utfordrende, 
derfor er det viktig å kunne sette seg inn 
i de problemstillingene som til enhver tid
er gjeldene i kystområdet, forteller han.
For å kunne håndheve et så omfattende

regelverk som kystvaktloven byr på er det
nødvendig med riktig utdanning. Hvert år er
over hundre forskjellige instruktører innom
Haakonsvern for å kurse kystvaktoffiserene.
De fleste er innleide sivile forelesere fra
Kystvaktens samarbeidsetater. 

- Instruktører fra egne rekker underviser 
i blant annet håndhevelse av suverenitet, 
søk og redning. Instruktører fra 
Fiskeridirektoratet underviser i 
fiskerifaglige emner, mens de 
etatene som har primærmyndighet
innenfor for eksempel toll, miljø-
oppsyn og andre oppsynsoppgaver
som utlendingskontroll, bistår med
instruktører på disse fagområdene,
forklarer Finseth. 
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Kystvakten får spesialundervisning

Fra lakseoppsyn i Finnmark tidligere i år der Kystvakten og Politiet hadde et vellykket samarbeid.
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KOMPETANSEBYGGING I KYSTVAKTEN

FAKTA 
KYSTVAKTUTDANNING

Kystvaktkurset inngår som en del 
av det ett år lange Langkurs for 
maritime operasjoner (LMPOS) 
som er et årlig kurs for alle 
operative marineoffiserer. 

I løpet av året går 23 av ukene 
med til reine kystvaktfag. 
I år har kystvaktkurset åtte elever, 
og siden opprettelsen i 1997 er 
46 elever utdannet. 

Hundre håndplukkete instruktører 
fra samarbeidende etater underviser 
i fag som toll, fiskeri, naturoppsyn 
og juss- og politifag. 

Kontroll av fiskeriaktiviteten til havs tar
over 70 prosent av ressursbruken i
Kystvakten. Derfor blir det lagt stor vekt på
juridiske fag og politifaglig opplæring. 
Da I Marinen besøkte skolesenteret, under-
viste advokat Are Bohne de åtte kystvakt-
elevene som deltar på årets kurs. Denne
uken var det strafferett og straffeprosessen
som stod på timeplanen.
- Elevene er motiverte og svært mottakelige.
Det er ingen tvil om at de lærer mye. 
Det har de bevist gjennom svarene i de
oppgavene jeg har delt ut, forteller han.
Elevene skal innom mange fag i løpet av
året og Bohne prøver å ikke gjøre politi- 
og jussundervisningen, som tar 40 prosent
av opplæringstiden, for tung og avansert. 

Rollespill i rettssalen
- Opplegget er ikke vanskeliggjort. Jeg 
legger vekt på hovedpunkt og hovedregler,
men jeg merker vesentlig endring. Mange
av elevene kunne jo ingen ting da vi startet
opp, sier han. Siste tema før Bohne gikk 
tilbake til advokatjobben var opptreden i
retten, og hvordan hoveddomstolsstrukturen
ser ut. Bohne mener det er viktig å ha en
forståelse av hvordan retten fungerer. 

- Når de vet hvordan apparatet fungerer, vil
de føle seg tryggere, sier han og får støtte
fra Finseth. - Vi pleier derfor å simulere et
rollespill i Tinghuset i Bergen med full
rettssal. Spillet er basert på en fiskeri-
inspeksjon som på forhånd er tatt med et
av våre egne kystvaktfartøy. Vi har avdekket
uloveligheter og saken ender i retten.
Elevene blir stevnet inn som vitner og 
lekdommere, og noen skal faktisk opptre
som journalisten for å få dekket saken, 
forteller Finseth. - Dette er en svært reell
situasjon og elevene får ”grillet” seg som
vitner. De lærer utrolig mye av dette og får
en forståelse for hvordan retten fungerer,
legger han til.

Øystein Larsen og Karl R. Markussen 
går begge på kystvaktkurset. Dette er 
bare ett av mange kurs for løytnantene 
og de mener det er nødvendig.
- Selv om vi ikke går så dypt inn i fagene,
får vi et godt grunnlag og en forståelse 
for hvordan det fungerer. Vi får hjelp til å
systematisere og vite hvor vi skal gå for å
finne informasjon, forteller de. 
Begge to har flere års tjeneste i Kystvakten.
En ting er de svært enige om. 

- Vi har en spennende arbeidsplass. 
Hver dag dukker nye aktuelle saker opp og
det gjør jobben allsidig. Men vi merker at
pensum blir større og større og at det gir
stadig nye utfordringer, sier Markussen. 

Kystvaktsjef Geir Osen er godt fornøyd 
med den metoden som i dag blir brukt for 
å øke kompetanse hos kystvaktoffiserene. 
- Finseth har bygd opp en utdannelse som
er fortreffelig. Kurset tiltrekker de beste
instruktørene. Jeg er meget fornøyd med
det som produseres på KNM Tordenskjold,
skryter han. Men flaggkommandøren vil
ikke påføre offiserene for dyp undervisning
med tunge fag. 
- Det er helt klart en grense for hvor mye
et normalt menneske kan være god til. 
Vi må begrense oss til og prioritere det
som er viktigst, det vil si suverenitets-
hevdelse, Schengen-oppgaver, sjødyktighet,
fiskeribestemmelser og politi- og toll-
oppgaver. Og vi må ha et klart forhold til
skarpe situasjoner. Men vi kan ikke være
eksperter på alt, sier han.  

Øystein Larsen og klassekameratene hans trives  på skolebenken.
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FAKTA KYSTVAKTEN

Kystvakten disponerer i dag 21 
fartøyer, 6 Lynx-helikoptre og to sivile
kystvaktfly. Av disse er seks fartøyer
avsatt til den indre kystvakten. 
Fra 2005 får Kystvakten inntil ti nye
fartøyer. I dag bygges også et 
havgående fartøy, KV Harstad. 
Gjennomsnittlig er det hver dag 16-17
kystvaktfartøyer og to helikoptre på
patrulje. Oppgavene er mange:
Suverenitetshevdelse, fiskerioppsyn,
ressurskontroll, tolloppsyn, miljøoppsyn,
redningsaksjoner, kontroll relatert til
vitenskapelige undersøkelser, uskade-
liggjøring av drivende gjenstander,
bistand til Politiet og andre stats-
etater, samt anløpskontroll. 
Kystvakten utfører oppgavene på vegne
av de faglig ansvarlige myndighetene,
men skal også på eget initiativ aksjonere
når situasjonen tilsier det. 
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De alltid patruljerende 
kystvaktfartøyene får stadig 

flere utfordringer til havs.
Kystvaktsjef Geir Osen 

tror problem med grense-
overskridende kriminalitet kan

bli en fremtidig utfordring 
for Kystvakten.

VViiddaarr  HHooppee
[vhope@mil.no]

- Men dette er ikke Forsvaret sin oppgave
alene. Her må alle statlige kontrolletater
samarbeide, sier flaggkommandør Osen.
Kystvakten har ennå ikke vært ute for 
situasjoner med menneskesmugling via 
sjøveien, men de kjenner seg beredt dersom
en slik episode skulle dukke opp. 
- Hvert år inspiserer vi ca 3000 fartøyer, 
dette gir kontaktflate, mener Jan Ole Finseth. 

Stor myndighet setter krav
Finseth som er fagansvarlig for Kystvakten 
på KNM Tordenskjold mener det er viktig 
å fortsette bidraget med ressurskontroll 
i fremtiden.
- Vi må bistå andre statlige myndigheter
gjennom et helhetlig oppsyn langs kysten,
sier han. 
Men Kystvakten håndhever også et stort
antall lover på egenhånd gjennom kystvakt-
loven. Etter at Kystvakten fikk politimyndighet
har dette satt store krav til offiserene om bord.
- Vi har spesielt stor makt og myndighet 
overfor yrkesutøvere på sjøen. 

Vi må derfor holde en høy yrkesetisk standard.
Dette terper vi på ved å kjøre dagsseminarer
på yrkesetikk, sier Finseth. 
En av utfordringene i dag og i fremtiden er 
å henge med i endringene som blir gjort 
fra statlig hold. De siste årene har Finseth 
og Kystvakten vært gjennom flere viktige
endringer som er synlige for organisasjonens
virksomhet. 
- Faglig innhold er i konstant utvikling i tråd
med kystforvaltning. De siste årene har flere
departement endret seg. Vi ser også nye
direktorater, lover og forskrifter. I tillegg har
Politiet vært gjennom en stor omorganisering.
Dette merker også vi i Kystvakten, sier han. 

Vokter enorme områder
Folk setter strenge krav til Kystvakten. 
Dette gjelder ikke bare for Sjøforsvaret, 
men også politi- og påtalemyndigheter, 
og ikke minst yrkesutøverne setter krav. 
Vi skal sørge for deres rettsikkerhet. I verste
fall kan det stå mellom liv og død, sier han. 
Havområdene som Kystvakten patruljerer i 
er 2,2 millioner kvadratkilometer stort. 
Det vil si syv ganger fastlandsarealet.
Områdene strekker seg fra svenskegrensen 
i sør til grensen mot Russland i nord. I dag
patruljerer Kystvakten med 21 fartøyer og til
neste år vil de indre kystvaktfartøyene bli
erstattet av nye, moderne patruljeringsfartøyer. 
Kystvaktsjef Osen tror også at det nye 
trusselbildet vil få en betydning for
Kystvaktens sin daglige tjeneste.
- Situasjonen etter at muren falt i 1990,
angrepene mot USA 11. september 2001 
og terroranslagene i Madrid 11. mars i år 
gjør at vi må være våkne. Anti-terror blir en
utfordring fremover og dette må Politiet og

Kystvakten ta seg av til sjøs, før Kyst-
eskadren støtter opp, sier han. 
- Samtlige kystvaktoffiserer er inneforstått
med denne problemstillingen. 
Vi har det alltid med oss i tankene når vi 
seiler, og det er viktig at vi har en bevisst-
gjøring når vi ser at ting er unormale, 
for så å ta kontakt med Politiet, sier Finseth
som har ansvaret for at kystvaktoffiserene 
får riktig kompetanse. 

Fremtiden byr på utfordringer for Kystvakten
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- Vi har altfor få kvinnelige 
toppledere i Forsvaret. 

Gjør vi noe med dette, vil 
yngre kvinnelige befal se at 

det er mulig å kombinere
forsvarskarriere og familieliv,
sier Kristin Liset som inviterte

forsvarssjefen til debatt.

VViiddaarr  HHooppee
[vhope@mil.no]

Lederen for Nettverk for kvinnelige befal sin
lokalavdeling i Bergen er sulten på å gjøre
kvinnelige befal sin tilværelse i Marinen bedre.
Nå vil hun ha mer respekt fra forsvarsledelsen,
som ifølge flere kvinner har vist en defensiv 
holding til problematikken. Men Liset øyner 
en positiv utvikling for kvinnelige befal. 
- Ledelsen må ta mye bedre vare på de 
kvinnene som allerede er inne i systemet. 
Det bør være førsteprioritet. 
Skal vi kunne rekruttere flere jenter, er det 
viktig at vi har gode rollemodeller. Frem til nå
har vi hatt for få synlige kvinner i toppledelsen,
sier hun bestemt.

Blir gjemt bort
Liset mener at kvinner ofte blir gjemt bort i 
systemet og ikke er synlige nok for rekrutterings-
målgruppen. Hun vil derfor ha flere kvinnelige
ledere i toppsjiktet som kan være forbilder for
jentene lenger nede i organisasjonen.
- Vi mener at alle staber burde vært representert
med minst én kvinne. Det er spesielt viktig å 
ha kvinnelige rekrutteringsoffiserer og ikke
minst kvinnelige representanter i ledelsen. 
Da vil nemlig jentene se at det går an å gjøre
karriere i Forsvaret, selv om man har familie,
slår hun fast.

Kapteinløytnant Kristin Liset gjør et løft for kvinnene i Marinen.

Ditt råd til hvordan
Forsvaret skal øke 
kvinneandelen?

KKaapptteeiinnlløøyyttnnaanntt  GGeerrdd  AAnnnnee
TTeettlliiee,,  SSjjøøkkrriiggsssskkoolleenn
For det første å ta vare på
og legge forholdene bedre
til rette for de kvinnene
som allerede er her. 
Og så må vi unngå kjønns-
kvotering. I tillegg bør vi
skape gode rollemodeller. 

FFeennrriikk  LLeennee  TThhoorrsstteennsseenn,,
KKyyssttvvaakkttsskkvvaaddrroonn  SSøørr
Vi må ha en statusheving.
Og så må vi ikke bare
tenke tradisjonelle 
rekrutteringsmetoder,
men også vise jentene det
vi faktisk gjør hver dag. 

- Kvinner må våge å satse
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- Jeg har jobbet i Marinen siden 1990 og tror
nok at jeg vil stå løpet ut, men jeg er i risiko-
gruppen til å slutte. Forsvaret må være mer
bevisst på å styre jentene inn i lederposisjoner.
Kvinnene må på sin side tørre å satse og 
ta praktiske utfordringer, hvis ikke kan vi 
like godt slutte, sier hun.  

Vil ha en karriereplan
Den engasjerte kapteinløytnanten tjenestegjør
som sanitetsoffiser i Kystvaktskvadron Sør, 
en avdeling som har svært få kvinnelige 
medarbeidere. For at hun skal få flere 
kvinnelige kolleger, mener hun at 
styrkeprodusentene må ta i et tak.
- Vi har invitert Kysteskadren til å være med på
å finne praktiske løsninger. Nå håper vi at de
stiller seg positivt til initiativet og er med å gjøre
en karriereplan for oss kvinner, sier hun. 

Kapteinløytnanten mener også at kvinner har
problem med å komme tilbake til tjenesten
etter barnefødsler. Dette gjelder spesielt for 
de som tjenestegjør på fartøyer.  
- Målsettingen for oss lokalt er å finne en god
løsning når befal blir gravide. I dag blir vi 
vurdert enkeltvis når vi skal overflyttes til 
nytt tjenestested på grunn av svangerskaps-
situasjonen. Målet vårt er at ting skal bli mer
forutsigbart, at ledelsen har en lik ordning for
alle tjenestegjørende som blir gravide. 
En slik ordning mangler vi i dag, sier hun. 
Et av tiltakene som er blitt diskutert er at
kvinner tar kurs for å øke kompetansen mens
de er under svangerskap, i stedet for å bli 
tildelt en tilfeldig administrasjonsjobb. 

- Ikke tydelig nok
Men nettverket har også flere satsingsområder.
Det ene er å få flere kvinner inn i organisasjonen.
Tirsdag 7. september kom forsvarssjef Sigurd
Frisvold til Haakonsvern etter invitasjon fra
kvinnenettverket. Liset er fornøyd med det som
ble sagt, men synes forsvarssjefen er litt for diffus
når det gjelder å iverksette konkrete tiltak.
- Vi vil gjøre strategiske feilgrep ved å bare
rekruttere fra den ene halvdelen av befolkningen,
mener Frisvold. 
- Jenter har best resultat fra videregående 
skoler og vi ønsker de beste talentene. 
Derfor er likestilling i Forsvaret så viktig, 
understreker han. Dette faller i smak hos Liset.

- Det som er urovekkende er at forsvarssjefen
ikke er tydelig nok på hva han forventer at styrke-
produsentene skal gjøre. Men han er ydmyk og
ønsker å få råd fra oss kvinnelige befal om hva
som kan gjøres for å bedre situasjonen. 
Det er positivt, og han skal få råd, lover hun.

I dag tjenestegjør 146 kvinnelige befal i Marinen,
som vil si Kysteskadren, Kystvakten og Sjø-
forsvarets skoler. Målsettingen til Forsvaret er
at syv prosent av alle befal skal være kvinner.
Forsvarssjefen vil øke dette antallet i fremtiden.
- Det målet vi har i dag er for lavt. På sikt bør
25-30 prosent av befalet være kvinner, slår
generalen fast. - Men vi må ha bredere tilnærming
til problemstillingen enn å henge oss opp i 
prosenter. Vi som sitter i ledelsen må følge opp
denne saken gjennom balansert målstyring, vi
må opprettholde de gode rekrutteringstallene
og fortsette å legge til rette for jenter, sier
Frisvold. Han legger også til at moderat 
kjønnskvotering er en klar målsetting.

- Forsvaret er menn
Fungerende nestleder i Likestillingsombudet,
Ingrid Dåsnes, deltok også på Nettverk for
kvinnelige befal sitt møte på Haakonsvern. 
Hun er positivt overrasket over forsvarssjefens
ydmyke holdning til problemstillingen.
- Han viser en imøtekommende holdning ved å
invitere jentene til forslag på hvordan Forsvaret
skal kunne løse dette problemet. Per definisjon
er Forsvaret menn, og Forsvaret er bygget opp
som en maskulin organisasjon, men forskning
viser at arbeidsforholdene blir bedre når det 
er to kjønn til stede, sier hun.

Kristin Liset har merket at kvinner mykner opp
arbeidsmiljøet i Kystvakten, og hun har en viss
forståelse for at hennes avdeling har minst
kvinner i Forsvaret. 
- Kystvakten rekrutterer ikke direkte fra
Sjøkrigsskolen, som Kysteskadren.
Rekrutteringen skjer blant annet fra Maritim
høgskole og Fiskerifagskolen. Da blir det enda
vanskeligere å få tak i kvinnelige medarbeidere.
Det å jobbe i Kystvakten blir mer som å jobbe i
offshorebransjen, sier hun. 

Vil ikke være maskulin
- Men jeg merker det når jeg er om bord på
fartøyene at de setter pris på at det kommer
kvinner. Ved å tildele våre kvinnelige 

egenskaper får vi et større mangfold, forklarer
Liset som vil fokusere mer på kvinnelige
kvinner. Hun ønsker ikke å være maskulin. 
- Det at vi tenker annerledes gjør at tilværelsen
blir annerledes. Generelt innehar vi en større
evne til omsorg og for å jobbe effektivt er 
trivsel viktig. 

Liset ønsker at nettverket tar mer del i
Marinens aktiviteter. Hun mener at nettverket
har et stort bruksområde. - Vi vil ikke å bli 
oppfattet som en ”rødstrømpegjeng”. Vi vil bli
mer brukt, og spesielt til rekrutteringsformål.
Samarbeidet vi hadde med Sjøforsvarets skoler
på jentecampen var svært bra. Slikt vil vi se mer
til i fremtiden, sier hun. Og kapteinløytnanten
tror at kvinnene trives i Marinen. 
- Jeg tror at mange av de kvinnelige befalene
liker utfordringer. Vi er kanskje mer fleksible
enn menn og liker å jobbe selvstendig. 
Marinen gir et tilstrekkelig miljø med variasjon
og bredde i jobbmuligheter. Vi trives i Forsvaret
og er for all del ingen sutregjeng. Det er en
grunn til at vi er her, sier hun bestemt.
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Forsvarssjef Sigurd Frisvold vil øke kvinneandelen 
i Forsvaret til 25-30 prosent.

FFeennrriikk  RReennaattee  NN..  TThhoorrhhuuss,,
KKNNMM  TToorrddeennsskkjjoolldd
Vi må vise at Forsvaret
ikke nødvendigvis er så
fysisk hardt. 
Og så må vi få jentene 
om bord på fartøyene 
sånn at de får et større
innblikk i hva vi gjør. 

LLøøyyttnnaanntt  MMeettttee  SSttrreennggeenn
MMeellssååss,,  KKNNMM  TTrroonnddhheeiimm
Mellomlederne må ha
fokus på at man vil ha
kvinner inn i stillingene.
Og vi må vekk fra radikal
kjønnskvotering, 
kvinner skal stilles på 
lik linje med menn.

IInnggrriidd  DDååssnneess,,
LLiikkeessttiilllliinnggssoommbbuuddeett
De må likestille menn 
og kvinner i forhold til 
verneplikten. 
Da får man automatisk en
jevnere kjønnskvotering.
Men dette kan ikke
Forsvaret bestemme. 
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Generalinspektør Jan Eirik Finseth
er glad for at han nå har fått klare

mål å styre Marinen etter. 
- Det hersker nå ingen tvil om

veivalgene i Marinen. Forsvarets
fremtidige maritime struktur 

er forankret i en rekke vedtak
gjort av Stortinget. 

KKaattrriinnee  GGrraammsshhaauugg
[kgramshaug@mil.no]

Generalinspektøren er svært fornøyd med
at Marinens fremtidige struktur ble endelig 
vedtatt av politikerne gjennom stortings-
proposisjon no. 42 før sommeren. 
- Det er ikke lenger en diskusjon om 
hvordan Marinen skal se ut i 2010, 
understreker en målrettet generalinspektør.

Styrkebrønnen 2010 er klar
Marinens styrkebrønn vil i fremtiden bestå 
av Kystvakten, et taktisk ledelseselement
(Norwegian Task Group), fem fregatter, 
seks undervannsbåter, seks MTBer i 
Skjold-klassen, seks mineryddere,
Marinejegerkommandoen, Minedykker-
kommandoen og Kystjegerkommandoen. 
I tillegg bør det utvikles logistikk på kjøl
(Combat Service Support). 

Behovet for antall enheter er grundig ana-
lysert med utgangspunkt i driftsmønsteret.
- Vedtakene som er fattet av våre politikere
bygger på en grunnleggende forståelse av
Norges avhengighet av havet og kysten.
Sikkerhetsutfordringene i våre havområder
har økt i kompleksitet og omfang, og jeg
føler at dette er reflektert i de vedtakene
som er fattet, påpeker kontreadmiralen. 
Dette gjør at Forsvaret kan planlegge for
fremtiden og investere målbevisst i en 
maritim struktur. 

Anskaffelsene gjøres med full sporbarhet
fra vedtakene som er fattet i Stortinget. 
I tillegg er investeringene fornuftige i 
forhold til de oppgavene Marinen har 
i dag og i fremtiden.

- Det blir ingen stor marine, men den blir 
veldig god. Det er spesielt betydningsfullt
at vi har en balanse mellom de ulike 
fartøystypene og avdelingene. For å 
utnytte flåten effektivt er vi nødt til å 
ha et samspill mellom ulike enheter. 
Vi får bare full verdi av fregattene dersom
vi har et effektivt samarbeid med mine-
ryddere, ubåter, Skjold-klassen, maritime
patruljefly, kampfly og så videre, 
understreker han. 

Omstillingen merkes
- Forsvaret går igjennom en stor omstilling.
Det er ingen tvil om at denne hestekuren 
er smertefullt, og jeg veit at det at det 
merkes langt nedover i forsvarsgrenene. 

Struktur 2010 er avgjort
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Marinen får likevel legge fra kai. 
Her seiler KNM Erle ut fra Haakonsvern.



- Kystvakt
- Ledelseselement (NoTG)
- 5 fregatter m/helikoptre
- 6 undervannsbåter
- 6 Skjold-klasser
- 6 mineryddingsfartøyer 
- 1 marinejegerkommando
- 1 minedykkerkommando
- 1 kystjegerkommando
- Logistikk på kjøl 

(Combat Service Support)

MARINENS
STYRKEBRØNN i 2010
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Omstillingen er ikke desto mindre nødvendig
for at vi skal kunne drifte de operative 
enhetene i fremtiden, understreker Finseth. 
Generalinspektøren ser likevel lyst på
fremtiden for Forsvaret. 
- Om vi hever blikket en smule, ser det 
veldig bra ut for fremtiden. Det er spesielt
viktig at Marinens ledelse har en felles
oppfatning av hva som er utfordringene og
hva som har høyest prioritet, mener han.

Generalinspektøren har satt i gang justerings-
prosjektet ”Neptun” for å tilpasse Marinen
til omgivelser som er i endring. 
- Vi skal ikke ha noe nytt omstillings-
prosjekt. De viktigste og tyngste grepene 
er gjort allerede. De store kuttene ble gjort
med nedleggelsen av sjøforsvarsdistriktene
og den stasjonære strukturen i Kystartilleriet,
understreker han.  

Prosjekt ”Neptun” skal bare ta for seg 
justeringer for å tilpasse Marinen til 
Forsvaret i endring. 
- Vi skal organisere oss på en måte som 
gir mest mulig seilingstid og operativ 
effekt for pengene. De justeringene som 
må gjøres skal settes i system og vi skal
tenke helhetlig, sier generalinspektøren. 
- Den omstillingen vi nå gjennomfører er
uten tvil svært omfattende. Avdelinger og

kontor legges ned, fartøystrukturen 
reduseres og utdanningen sentraliseres.
Da er det viktig å se fremover og ha fokus.
Det skjer veldig mye positiv i Kystvakten 
og Kysteskadren. La oss fokusere på det 
positive, oppfordrer Finseth. 

I september gjennomfører fartøyene
grunntrening ut fra marinebasen
Haakonsvern og fra 18. oktober og fire
uker frem skal deler av flåten til Nord-
Norge. Det ble resultatet etter at 
30 millioner kroner ble frigjort fra
Sjøforsvaret for å brukes til seiling i høst.

Det totale rammekuttet til Kysteskadren
ble med det redusert fra 137 millioner til
rundt 111 millioner kroner. Kysteskadren
har sammen med resten av Sjøforsvaret
jobbet den siste måneden med å tilpasse
seilingsaktiviteten til tilgjengelige midler. 
- Da vi fikk ordren om nedtrekk på 
137 millioner kroner i august, startet 
vi rebudsjettering for resten av året. 
Denne prosessen, der vi blant annet 
har skåret ned til beinet innen overtid, 
reising og kurs, ga oss ytterligere noen 

midler vi omdisponerte til øvelse og 
trening, forteller stabssjef, kommandør
Øyvin Larsen.

Høstens storøvelse, Flotex Silver, forblir 
kansellert, men fra midten av oktober drar
en ubåt, to fregatter, to MTB-skvadroner,
KNM Valkyrien og KNM Tyr nordover for 
å drive ulike øvelser i fire uker. 
- Denne seilingen erstatter ikke øvelse
Flotex, men er et godt alternativ. 
Samtrening med Kystvakten og force 
protection blir en viktig del i løpet av de 
fire ukene. I tillegg skal fartøyene også 
øve navigasjon, egentrening og noe 
samtrening, forteller flåteplanlegger, 
kommandørkaptein Helge Flostrand. 

Alle enheter som skal delta på toktet 
i nord vil i slutten av september seile 

ut fra Haakonsvern, for å ha et 
sikkerhetsmessig nivå til fartøyene 
drar på langfart. 

FAKTA
Forsvaret offentliggjorde 17. august 
i år et underskudd for 2004 på 244 
millioner. Av dette skulle Sjøforsvaret 
dekke inn 137 millioner. 
Resultatet ble at alle fartøyer og 
avdelinger i Kysteskadren uten Nato-
forpliktelser skulle legges til kai. 
Under høringen i regi av Forsvars-
komiteen 30. august lanserte 
forsvarsministeren en revidert plan 
som tillater Sjøforsvaret noe mer 
seiling enn tidligere antydet. 

SEILER IGJEN

Kontreadmiral Jan Eirik Finseth vil fokusere på 
det positive i Marinen fremover.
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SOLA: Det norske Forsvaret tar
med de nye fregattene for første
gang i bruk egne våpenbærende

helikopter. Med seks operative
NH-90-maskiner vil de nye 

fregattene seile med noen av 
verdens mest avanserte 

fartøysbaserte kamphelikoptre. 

KKaattrriinnee  GGrraammsshhaauugg
[kgramshaug@mil.no]

Oberstløytnant Ingvild Jensrud ble utnevnt
som sjef på 334-skvadronen i fjor høst. Først i
august i år flyttet hun og et knippe stabsoffiserer
inn på Sola flystasjon. Nå er fokuset rettet
mot innfasing av NH-90-helikoptre på
Nansen-klassefregattene på heltid. 
Arbeidet som gjøres er nybrottsarbeid. 
Selv om norske fregatter tidligere har 
kunnet disponere utenlandske helikopter 
i operasjoner, har kamphelikoptre aldri 
før vært en organisk del av fartøyet. 

Norge er et av de første landene i Europa til 
å ta i bruk NH-90 og vi aner bare noe av
mulighetene maskinene gir. De er så 
avanserte og representerer et så kraftig
generasjonsskifte at vi enda ikke ser alle
bruksmuligheter, sier oberstløytnanten. 
- Det vi fokuserer på nå er å identifisere 
og nyttiggjøre oss av all kompetanse som
fines innen maritim luft i Luftforsvaret for 
å kunne bruke den på fregatthelikoptrene,
forteller hun. 

Oppøvingen starter i 2006
Det første helikopteret overtas av 
Norge i slutten av 2005. 
- Det er ikke lenge til og vi har mye å gjøre
frem til det. Fregattprosjektet har et 
forsprang på oss og vi må derfor stå på 
for å nå fregattene igjen, sier Jensrud. 
De første to månedene helikopteret er i Norge
skal industrien bruke det til å drive opplæring
av instruktører på skvadronen.  
- I mars 2006 håper jeg at to helikoptre lander
på Sola klare til å bli tatt i bruk av oss, sier hun.
De første helikoptrene kommer i kystvakt-
versjonen og vil ikke ha fullt integrerte 
sensorer. 2006 kommer i sin helhet til å 
bli brukt til opplæring og tilvenning av 
selve helikopteret.  
- Helikoptrene kommer den første tiden til 
å være stasjonert på Sola, men veksler på å
operere både på fregatt og kystsvaktfartøyer,
forteller Jensrud. 

I 2007 starter oppøvingen på den fullutrustede
fregattversjon av NH-90 med sensor-
operatører og taktisk koordinatorer. 
I 2008, tre år etter at Fridtjof Nansen er over-
tatt av Marinen, blir det første helikopteret
stasjonert fast om bord på fregatten.
Fregattskvadronen får når den er fullt 
operativ i 2010 seks helikoptre og åtte 
besetninger. Det skal være tilstrekkelig til 
å betjene fire seilende fregatter.  

Klar for innfasing av NH-90

Ingvild Jensrud er sjef for den 
nye helikopterskvadronen.
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På Sola er Luftforsvaret i ferd med å bygge
opp et kompetansesenter for maritim luft.
Innen 2010 samles 330-, 334- og 
337-skvadronene utenfor Stavanger. 

Ledelsen for 330-skvadron (rednings-
tjenesten) og 334-skvadron (fregatthelikoptre)
er allerede på plass. Innen enhetshelikopteret
NH-90 er innfaset er også ledelsen for 
helikoptrene som skal fly for Kystvakten 
stasjonert på Sola.  
Luftvingsjef, oberst Helge Olav Sandnes, 

tror det blir svært rasjonelt å samle 
ledelsen på et sted.
- Med enhetshelikoptrene får vi muligheten til
å dra nytte av stordriftsfordeler, påpeker han. 
Selv om helikopteroperasjonene ledes fra
Sola vil helikoptre og mannskap fremdeles
være stasjonert ute der fartøyene er. 
Hvor vedlikeholdet kommer til å skje er
avhengig av hvem som vinner anbudsrunden. 
Sandnes legger også vekt på at Sola som 
sentrum for sivil helikopterdrift er et 
genialt samlingssted. 

Sjefen for 334-skvadron, Ingvild Jensrud, 
er ikke i tvil om at de tre skvadronene 
kommer til å dra nytte av hverandre. 
Vi vil rotere på personell, men intensjonen 
er ikke å veksle innenfor en beordringsrunde.
Hun tror tjeneste i helikopterskvadronen 
for mange kommer til å bli øverste steg 
på karrierestigen. 
- Det er krevende å operere i et krigsscenario
hvor man ikke er kjent. Da kan det være 
nyttig å ha erfaring fra annen helikopter-
tjeneste først. 

Samles på Sola 

Norsk NH-90 er basert på standard
NAHEMA Nato Frigate Helicopter
(NFH). Det norske helikoptret er
basert på en fransk variant, 
men noen tilpassinger er gjort.
Sjøforsvaret kjøper også inn 
NH-90-helikoptre til Kystvaktens
helikopterbærende fartøyer. 

Helikopteret er en svært viktig del 
av de nye fregattene og vil fungere
som en utstrakt sensor- og 
våpenplattform i kampsystemet
Fridtjof Nansen. 

Helikopteret øker fartøyenes 
kapasitet innen anti-overflate- og
anti-ubåtoperasjoner betraktelig
og styrker i tillegg kapasiteten for
innsetting og evakuering av 
personell, samt evnen til å bidra i
forbindelse med søk og redning
betydelig. NH-90 er utrustet med
synkeminer og torpedoer, i tillegg
til akustisk sonar, og har en rekke-
vidde på over 500 nautiske mil. 

FAKTA NH90

Forlenger fregattene
- Helikoptrene kommer først og fremst til 
å bli en enorm styrkemultiplikator for 
fregattene, påpeker skvadronsjefen. 
Om bord på fregatt vil helikoptrene fungere
som en utstrakt sensorvåpenplattform til
krigføring mot undervannsbåter og overflate-
fartøy. NH-90 er utrustet med synkeminer og
torpedoer, i tillegg til akustisk sonar, og har
en rekkevidde på over 500 nautiske mil. 

Ved å arbeide integrert med fartøyene blir
helikopteret fregattens forlengende arm.
Helikoptrene vil være utstyrt med 
kommunikasjonsmidler og datalinker 
for å videresende taktisk kommunikasjon 
til moderskipet og samarbeidsstyrker.  
- For operatørene er de fleste av systemene i
helikopteret automatisert. Det er nødvendig
skal en klare å forholde seg til så mye 
informasjon på kort tid, forteller Jensrud. 
Med helikopterets hastighet og rekkevidde
kan det integrerte kampsystemet nå bygge
bilde og levere våpen både raskere og over 
et mye større området enn om fregattene
opererte uten helikopter. 

Opplæringsløpet i gang 
Det er et omfattende opplæringsløp som 
nå er i gang for å sikre at rett kompetanse
når helikoptrene. 
Helikoptermannskapet vil på hver fregatt
bestå av om lag ti offiserer, inkludert 
personell for teknisk support. 
Helikoptrene begynner med en besetning 
på fire. To flygere, en taktisk koordinator og
en sensoroperatør. Besetningsmedlemmene
kommer både fra Luftforsvaret og Marinen.
Mens pilotene garantert vil ha på seg luft-
forsvarsuniform, kan operatørene komme 
fra begge forsvarsgrener. 
- Vi har valgt å starte med to flygere og i
begynnelsen vil dette fungere rekrutterings-
messig, fordi vi da ikke trenger å stille så
strenge krav til annenpiloten og vi kan dermed
utdanne og oppøve flere, sier Jensrund. 

- Når vi er fullt operative kan det være vi 
velger å bytte ut en flyger med en ekstra 
sensoroperatør. 

Arbeidet i helikopteret kommer til å bli hektisk. 
- Det er flere sensorer enn hender og 
besetningen må derfor belage seg på å
betjene flere oppgaver hver. 
Et tett samarbeid de fire i mellom er 
nødvendig og besetningen er avhengig 
av at alle har svært god kapasitet.
- Allerede nå har vi medarbeiderne fra 
skvadronen som flyr på andre skvadroner og
avdelinger for å høste så mye kunnskap som
mulig fra ulike avdelinger i Luftforsvaret. 
Vi har blant annet personell som flyr kyst-
vakthelikoptre for å få kjennskap til det å fly
helikopter ut fra fartøy, og sensoroperatørene
som flyr Orion for å få kjennskap til sonar og
elektronisk krigføring, forteller hun. 

Må lære Marinen å kjenne 
I tiden fremover ønsker Jensrud at hun og
staben får delta på øvelser sammen med
Marinen for å lære den maritime biten 
bedre å kjenne. 
- Vi trenger å seile for å vite mest mulig 
om Marinen og hvordan de nye fregattene
med fartøysbasert helikopter kommer til 
å operere.
Jensrud er imponert over det engasjementet
hele Marinen har til de nye fregattene. 
- I all kontakt vi har med Marinen så opplever
vi at hele organisasjonen gleder seg enormt
til å få de nye fregattene. Engasjementet er
nok ennå ikke like stort i Luftforsvaret, 
forteller hun.  

Oberstløytnanten ønsker å få flere sjø-
offiserer inn i skvadronen. En marineoffiser
er allerede ferdig utdannet som taktisk-
koordinator i Storbritannia, og tjenestegjør 
nå som dette på Lynx-helikopter for det 
britiske Forsvaret.
- Vi vil lage en jointskvadron, fordi dette er like
mye Marinens som Luftforsvarets skvadron. 



FARLIG TÅKELEGGING OM
FORHOLDENE I MARINEN?

KRONIKK:

Den siste tidens debatt om seilingsforbudet for
Marinens fartøyer fremstår som lett forvirrende.
På et direkte spørsmål i NRKs Redaksjon EN den
30. august, om forsvarsministeren var kjent med
pressemeldingen fra Sjøforsvaret som offentlig-
gjorde sparepakken, svarer Forsvarsministeren 
at det gjorde hun ikke. 
Det er sannsynligvis riktig, men allerede 
20. august innrømmet den samme 
forsvarsminister følgende:
”Jeg har selvfølgelig vært informert om at det 

er en utfordring, og at operativ virksomhet vil 
bli berørt. Men detaljene i dette er ikke initiert 
av eller klarert med departementet.”

Så kan man spørre seg om hvor mye Forsvars-
departementet visste eller ikke, men det blir bare
spekulasjoner. Det skurrer likevel litt at Krohn
Devold lar seg informere om at det vil bli kutt i
den operative virksomheten, uten at hun stiller
spørsmål om hvor og i hvilket omfang, når hun
må vite hvor følsomt dette er i forhold til
Stortinget. Marit Nybakk, lederen i
Forsvarskomiteen, grep muligheten som bød 
seg og innkalte forsvarsministeren til høring i
komiteen. Resultatet var gruppearbeid i
Forsvarsdepartementet, oppsiktsvekkende funn
av 30 millioner kroner og Marinen kunne seile 
litt igjen.
Likevel peker saken på et langt mer interessant
poeng, nemlig den politiske debattens form og
virkningen av denne. 

Fravær av substans
Som tilskuer til politiske diskusjoner er det ofte
vanskelig å identifisere hva som er fakta i 
debatten. Hvor ofte blir en anklage fra opposisjonen
om manglende prioritering av et viktig samfunns-

område fra regjeringens side, straks forsvart
med oppramsning om hvordan opposisjonen har
stemt og agert i den saken og tilsvarende saker. 
I saker som er komplekse og sammensatte, vil
medias behov for enkle budskap også bidra til 
at omtrentlighet og uklarhet blir resultatet.
Debatten oppleves da ofte å være uten substans.
Hva er det egentlig man diskuterer, er det som
tilskuer lett å tenke da. Samtidig er det nesten
umulig for en normalt opplyst borger å forholde
seg kritisk til de påstandene og argumentene
som dynges opp på debattens alter. Det blir 
umulig å ta stilling til Forsvarsministerens 
uttalelse om at personellet som driver støtte-
virksomhet til Sjøforsvaret, egentlig er en del 
av Sjøforsvaret, uten solid innsikt i hvordan
Forsvaret faktisk er organisert. Den innsikten 
er det bare et fåtall som har i disse dager. 

På samme måte blir man lett desorientert når
leder av Forsvarskomiteen påstår at det er for
liten politisk kontroll med Forsvaret. Som tilskuer
får man lett inntrykk av at Forsvarets offiserer,
spesielt på høyere nivå, ikke forholder seg seriøst
til de politiske styringssignalene fra Stortinget 
og departement. Det er jo ikke akkurat slik 
situasjonen fortoner seg sett fra offiserenes 
side, men de er jo avskåret fra å påpeke dette
offentlig av forståelige grunner. 
På denne måten flyter substansen i politiske
debatter ut og det er nærmest umulig å forholde
seg kritisk til for alle andre enn de særlig innvidde.

Nærvær av andre hensyn
Når substansen i debatten reduseres, blir andre
forhold enn de rent saklige mer fremtredende.
Spørsmålet om hvorfor Forsvaret er så sårbart
for såpass små endringer i det økonomiske
grunnlaget når forsvarsbudsjettet er på oppunder
30 milliarder kroner, kunne det jo vært 
interessant og opplysende å få innsikt i. Men 
det blir vanskelig når debattantene bruker mest
energi på mer eller mindre velrettede svingslag
mot hverandres underliggende motiver. Derfor
blir det vanskelig å forstå Marit Nybakks uttalelse
om at statsråden burde ha vært mer tilgjengelig i
Stortinget, uten samtidig å legge til grunn at hun

har et behov for å markere seg. Det er like 
vanskelig å forstå at Marit Nybakk er fornøyd
med at 30 millioner kroner er ”funnet” til drift av
Marinen. Hvor man har funnet dem er tydeligvis
ikke spesielt interessant. Det er åpenbart at
annen aktivitet i Sjøforsvaret er blitt årelatt, noe
som åpenbart vil få uønskede konsekvenser. 
Ei heller det faktum at 30 millioner kroner trolig
bare representerer et lite antall seilingsdøgn er
tydeligvis et engasjerende spørsmål. Det viktigste
er at lederen for Forsvarskomiteen har fått
gjennomslag for sitt krav om mer seiling og gitt
omgivelsene inntrykk av handlekraft og dyktighet.
Hadde Marinens manglende seiling vært virkelig
alvorlig, skulle man tro at ekstrabevilgninger
burde vært vurdert, for det mangler fremdeles
107 millioner kroner for å dekke behovet i 
operativ virksomhet. Er det kanskje derfor 
Marit Nybakk alltid er påpasselig med å nevne 
at Forsvaret sliter med svært høye personell-
kostnader og med det underbygge den allmenne
misforståelsen om at bevilgningene til 
Forsvaret er tilstrekkelig, men at de 
ansattes lønnsnivå er for høyt?

Saklig debatt eller troverdighetskonkurranse?
Fraværet av substans og nærværet av andre 
hensyn har virkning på både deltakere, publikum
og debatten. Mest nærliggende er det å peke på
at når publikum ikke blir klokere av debatten,
reduseres det hele til en konkurranse debattantene
imellom om ha størst troverdighet. En slik 
utvikling må man være på vakt mot, innenfor 
viktige samfunnsområder som Forsvaret er 
det vesentlig å ha en levende debatt. 
I ordskiftet rundt Marinens manglende seiling 
ble det omsorgsfullt lagt et slør av tåke over 
de faktiske forholdene og man fokuserte på å
finne ut hvem som ikke hadde ansvaret. Slikt 
blir det kanskje god valgkamp av, men god 
og opplysende debatt om de alvorlige forholdene 
i Marinen ble det ikke. Kjør debatt!  

KRONIKK 
I Marinen tar gjerne i mot kronikker.
Lengden på innlegget må ikke 
overskride 4500 tegn, inkludert
mellomrom. Sendes til
rreeddaakkssjjoonneenn@@mmaarriinneenn..nnoo  

Didrik Cocheron

Leder i Befalets fellesorganisasjon

Hadde Marinens manglende seiling vært virkelig alvorlig,   
skulle man tro at ekstrabevilgninger burde vært vurdert, 
for det mangler fremdeles 107 millioner kroner for 
å dekke behovet i operativ virksomhet.
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HVA VILLE DU SPURT 
GENERALINSPEKTØREN OM 
HVIS DU HADDE SJANSEN?

Nå har du muligheten til å spørre om 
alt det du lurer på, enten du er menig 
eller flaggkommandør. I hver utgave av 
I Marinen vil Generalinspektøren svare 
på spørsmål som er kommet inn 
på intranettet den siste måneden. 
Skriv kort og presist, så får vi 
plass til flere spørsmål.

Send spørsmålene til 

redaksjonen@marinen.no.  

SPØR GENERALINSPEKTØREN

NÅR SKAL NOEN TØRRE Å SI I FRA?
Når skal noen tørre å si fra til politikere og andre
at det er en stor misforståelse at man sparer
penger på dagens raske omstilling i Forsvaret, 
og når skal vi få ro til å utføre vårt daglige virke?
Det er etter min oppfatning ikke slik at ned-
bemanning i antall hoder er en målenhet for 
hvor mye penger man sparer. Det eneste som
skjer nå er at vi kvitter oss med alt vi har å hjelpe
oss med. Vi selger lagre og bygg som er nedbetalt
for flere år siden, fordi at vi har gitt dem bort til
en organisasjon som tar seg betalt som om at de
hadde bygd disse selv. Dyrt utstyr står ute og 
ruster, og vi lagrer i containere ting som skulle
ha stått i et tørt lager. Jeg skulle jammen ha 
vært lykkelig hvis jeg fikk ei boligblokk gratis
som jeg etterpå kunne leie ut til markedspris.

Jeg driver til daglig med transportrelaterte ting
og ser helt klart at den kompetansen og den 
fleksibiliteten som ansatte i Forsvaret innehar
gjør at tjenesten fungerer meget bra. Når vi da
f.eks. har innleid sivil kapasitet på transport er
administrasjonen rundt dette ofte stor og 
misforståelsene svært mange. Dette fører til 
at det brukes store ressurser på å lose sivile 
transportører og deres organisasjon til å få gjort
jobben. I mange tilfeller har de sivile firmaene
som skal gjøre jobben ikke den kompetansen
som skal til for dette og “snylter” til seg hjelp fra
Forsvarets organisasjon. Igjen fører dette til at
forsvarsansatte blir involvert fordi de har den
nødvendige kompetanse og førstehånds-
kunnskaper om oppdraget. 

Totalprisen for Forsvaret på slike oppdrag er 
ikke den summen som sivile transportører gir
oss pris på, men antagelig mye høyere. Jeg
mener at Forsvaret kan spare mange penger på
effektivisering og er svært positiv til det, men å ta
utgangspunkt i at et visst antall mennesker skal
bort, uten først å finne sammenhengen mellom
mengde/type arbeidsoppgaver i forhold til antall
hoder er galskap.
(Spørsmålet er noe forkortet. Red.)
Kaptein Torgeir Fjellvang, transportoffiser 
i RSF Ramsund 

Dette oppfattes som et innlegg i en debatt som i
aller høyeste grad lever, men jeg tror det vil være
de som ikke er enig i din fremstilling av det 
arbeidet som gjøres innen omstilling av Forsvaret
og ”outsourcing” av Forsvarets ulike tjenester.
Prosessen med å overføre midler fra støtte-
virksomhet til den operative spisse ende er 
kompleks og vil antakeligvis ta lenger tid enn 
forutsett. Jeg mener bestemt at politikerne har
fått den informasjonen de trenger. 
En omstillingsprosess er aldri smertefri og må 
for Sjøforsvarets del kunne kalles en hestekur 
av dimensjoner. Det er ikke tvil om at vi fortsatt
har en vei å gå.

MINDREÅRIGE OG VÅPENOPPLÆRING 
Hvorfor kalles ungdom inn til førstegangstjeneste
når de ikke er fylt 18 år? Det være seg slik at
ungdommer i alderen 16-18 år ikke skal trenes 
i stridrelaterte ferdigheter. Stridsrelaterte 
ferdigheter er egenskaper som gjør at barn
under 18 år kan vurderes som en ressurs eller
trussel og dermed gjøres til “mål” i en krigs-
situasjon. Norge deltar i arbeidet for global 
enighet om at barn under 18 år ikke skal ha 
militær relevans for krigførende parter i 
krigssituasjoner. 
Heimevernsungdom (HVU) handler etter
Heimevernets aktivitetsprogram godkjent av
generalinspektøren for Heimevernet. I punkt 03
står det at HV-ungdommen skal lære aktuelle
sikkerhetsbestemmelser for våpen og 
ammunisjon og kunne anvende og 
vedlikeholde våpen. HV-ungdommen skal lære
aktuelle sikkerhetsbestemmelser for våpen og
ammunisjon og kunne anvende og vedlikeholde
våpen. Denne aktiviteten omhandler AG3.
Holdningsskapelse i forhold til våpenbruk og 
sikkerhetsbestemmelser skal være tungt 
vektlagt i den praktiske undervisningen. 
HV-ungdommen benytter omstillerbolt til våpen
av typen AG3 som per definisjon gjør det til et
ikke-automatisk våpen. Fordi man ikke kan sette
omstillerbolten på flerskudd/automat, hvorfor
kan ikke da eventuelt rekruttskoleutdanningen
ved KNM Harald Haarfagre gjøre det på samme
måte? Da det sies at hovedårsaken til at 
rekruttene ved KNM Harald Haarfagre ikke 
skyter når de er i en alder under 18 år først 
og fremst er fordi AG3 er et automatisk våpen.
Norsk våpenlov sier at barn under 18 år kan
skyte med samtykke fra nærmeste foresatt.
Norsk våpenlov gjelder ikke for Forsvaret slik 

jeg har forstått den, da er det kun militære
bestemmelser som er styrende. Det er ikke noe
særlig å stå som instruktør på skytebanen når
soldaten skal videreutdannes, så viser det seg at
soldaten aldri har tatt i et våpen da denne bare er
17 år? Det er soldatene dette går utover. Dersom
de blir kalt inn til førstegangstjeneste før de er
fylt 18 år, bør man ha en alternativ utdanning
eller en annen løsning.  Hvorfor får ikke soldater
under 18 år våpenopplæring når de er kalt inn til
førstegangstjeneste? Jeg bare undrer...
(Spørsmålet er noe forkortet. Red.)
Fenrik Tonje Abelsen, vaktbefal på Haakonsvern

Vernepliktsverket (VPV) er ansvarlig for 
informasjon, innkalling, klassifisering, klarering
og avtakking  av vernepliktige til Forsvaret i dag.
Meg bekjent, kalles personer som fyller 18 år i
løpet av det gjeldende året inn. Når det gjelder
personell under 18 år og våpenopplæring så
henger dette nøye sammen med FNs konvensjon
om vern av barn, som sier at Forsvaret ikke kan
drive kombattant opplæring av barn. 
Noe som du også belyser innledningsvis. 
Det er mulig å kalle dette et hårfint definisjons-
problem, men definisjonen slik den ser ut i dag,
om hva kombattant opplæring er, gjør at rekrutt-
og befalsskoler ikke har lov til å gi de under 18 år
våpenopplæring. Dette har dessverre også betydd
at mange som har søkt om lærlingplass i
Forsvaret ikke har fått plass om de har vært
under 18 år. Jeg er enig med deg at det kan synes
som et paradoks at en person under 17 år kan gå
på jakt, og på andre måter nytte våpen med en
lapp fra foreldrene, når vi ikke under kontrollerte
forhold kan gi nødvendig opplæring i Forsvaret. 
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Kurset som avgjør om man blir
ubåtsjef eller ikke regnes for å

være det aller tøffeste i Forsvaret. 
Stryker du er det takk og 

farvel til ubåtvåpenet. 
For alltid!

VViiddaarr  HHooppee
[vhope@mil.no]

Norge er blant de beste i verden på kystnær
ubåtkrigføring. Nivået er faktisk så høyt at det
blir snakket om ubåtsjefskurset langt utenfor
norske havområder. Riktignok er kursene
basert på britiske og nederlandske kurs, men
nordmennene har valgt å kjøre det enda 
hardere, med to ukers forlengelse i knallhardt
nordnorsk farvann. Orlogskaptein Øistein
Helge Jensen debuterer i høst som kurssjef. 

Internasjonal deltakelse
Vi møter kursleder Jensen og de tre kurs-
elevene hans på ubåtskolen på Haakonsvern. 
I sommer la orlogskapteinen KNM Utvær til
kai for aller siste gang som skipssjef. Nå skal
han få sine etterfølgere opp i sjefsstolen. 

Ansvaret er stort og Jensen tar det alvorlig. 
Årets deltakere kommer fra Norge, Canada
og USA. Også danskene ville delta, men vår
nabo i sør besluttet nylig å legge ned ubåt-
våpenet sitt. Likevel holder de løftet om å 
stille med en fregatt som markør til den 
praktiske sjødelen av kurset. 

De tre elevene gjennomfører for tiden 
periskopsikkerhet i simulator på ubåtskolen.
Amerikanske Brian Sittlow har fem stoppe-
klokker hengende rundt halsen og kikker
konsentrert inn i periskopet mens kurs-
lederen roper til ham en snau meter 
bortenfor. Jensen er streng. 
Å bli skipssjef på undervannsbåt har aldri
vært en enkel oppgave, og det skal det heller
ikke bli under Jensens ledelse. Sittlow må ha
tunga rett i munnen når han rapporterer inn
data på de fartøyene han har i siktet. 
- I løpet av den en måned lange simulator-
perioden skal vi gjennom 70 til 80 angrep, 
forteller Jensen under en kort pause i 
simulatorrommet. Et ”run”, eller løp, kan ta
fra 10 til 20 minutter og er svært krevende for
elevene. Kurselev Sittlow har en stoppeklokke
per fartøy på simulatoren, i tillegg til en
hovedklokke. Tiden forandrer seg kontinuerlig
og han må regne nye regnestykker og starte
klokkene på nytt mens han fortsetter å 
overvåke skipstrafikken i periskopet. 

Høy strykprosent
Sjefskurset inngår som en del av langkurs for
maritime operasjoner (LMOPS) som varer i ett
år. Fredag 3. desember, et halvt år før LMOPS
avsluttes, er selve UVB-kurset over. Da får
elevene vite om de har bestått eller ikke.
- Elevene utfordres knallhardt mentalt.
Arbeidsmengde, varighet og ikke minst 
konsekvensene setter sine spor. Dette gjør at
strykprosenten har ligget på hele 30 til 50
prosent, forklarer Jensen. - Men det at man
stryker på dette kurset vil ikke dermed si at
man er en dårlig offiser. Mulighetene er
mange i Marinen og det sier en del at de i det
hele er tatt ut til kurset, mener han.   
- Ubåtsjefskurs er kjent som et av de tøffeste
kurs i Forsvaret. Ikke bare fordi det er intenst
i perioder, men fordi det strekker seg over
lang tid med økende kompleksitet og med 
et enormt ansvar. Elevene vet også at det ikke
er rom for å gjøre feil, de vil da bli tatt ut av
kurset umiddelbart, sier Jensen.

INGEN NÅDE PÅ

Canadiske James Clarke (fra venstre), norske Thomas Andersen , amerikaneren Brian Sittlow og 
kursleder Øistein Helge Jensen i ubåtsimulatoren på Haakonsvern.
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DYPET

Kurselevene har vært gjennom teoretiske
prøver, intervju og blitt vurdert i en opptaks-
nemnd før de kunne starte opp kurset. 
Før det måtte også to av dagens skipssjefer
uttale om eleven var skikket til kurset.
Elevene har gjerne fra fem til åtte års fartstid
om bord på ubåt etter Sjøkrigsskolen, før de
blir tatt opp som elev.
- Jeg prøver å tilføre egne erfaringer. 
Man lærer jo fryktelig mye i ubåtvåpenet. 
Det er viktig at jeg som kursleder har følt det
å være skipssjef på kroppen. Når vi blir ferdig
med kurset og elevene eventuelt har bestått,
skal jeg vite at de ivaretar sikkerheten og
opererer fartøyet godt og taktisk. 
Men det viktigste er altså sikkerheten og
ansvaret er stort, sier den tidligere KNM
Utvær-sjefen. - Jeg skal kunne sove med 
god samvittighet når jeg vet at mine tidligere
elever er ute og seiler, legger han til. 

Fikk høy prioritering
Da Marinens fartøyer fikk beskjed om å legge
fartøyene til kai frem til nyttår i august, 

fikk også sjefskurset en negativ melding.
Egentlig skulle også UVB-kurset utsettes,
men etter nøye vurderinger ble det prioritert
å gjennomføre som planlagt. 
Dette er kurslederen glad for. 
- Årsaken er at det er viktig å produsere 
egne sjefer. Ved for store hull risikerer vi 
å ikke ha nok sjefer tilgjengelig.  

Etter fire uker i simulatoren på Haakonsvern
skal kurset flyttes til blått hav. Hele fire over-
flatefartøy skal seile mot sjefskursfartøyet
under de såkalte periskopukene i bergens-
området. Dette blir også en utfordring for
ubåtmannskapene. 
- De vil seile ut et par dager før oss for å sette
seg inn i konseptet. Skipssjefen vil også gi 
all informasjon på engelsk slik at de er bedre
forberedt når de utenlandske elevene kom-
mer om bord, forklarer Jensen. Målet med
sjøtreningen er at kurselevene skal vise at 
de kan omsette alt de har lært på land og 
det er altså under disse to ukene at den 
danske fregatten opererer som markør. 

- Norge har en kapasitet som allierte kanskje
ikke har. USA har ingen dieselubåter og den
ferdigheten norske ubåtsjefer har, mangler
kanskje de, forteller kurslederen og tilføyer 
at nordmennene får respekt for vår evne 
til å operere kystnært. 
- Vi vil ikke møte trusselen på det store 
åpne havet, men i kystnære farvann. 
Derfor blir de to avsluttende ukene i Nord-
Norge svært relevant. Der skal vi gjennomføre
ekstreme innenskjærsoperasjoner og presse
både elever, fartøy og besetning til det 
maksimale. Scenario vil gjøre det intens 
og det er dette som er nøkkelen til å 
utføre gode operasjoner, mener han. 
Det norske UVB-kurset vil også inngå i 
britenes sjefskurs utpå høsten. 
- Vi skal samarbeide med spesialstyrker
under øvelse Joint Maritime Course i tillegg
til andre øvelser og kurs. Norge har nå et 
produkt vi kan selge og gjenytelsen blir kanskje
at vi kan sende våre elever på andre kurs i
utlandet, sier Jensen før han tar i mot neste
kurselev for nok et ”run” i simulatoren.  

IMARINEN NO.7/2004 17
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AKKURAT NÅ:
Kapteinløytnant 
Geir-Morten Leinebø

Aktuell fordi:
Makrellfiske startar no og Kystvakten 
gjer seg klar for hektisk innsats. 
KV Ålesund er for andre år på rad 
klar med miniubåt for å hindra 
dumping av den attraktive fisken. 
Dette er det fyrste toktet Leinebø 
har som sjef på KV Ålesund. 

PORTRETTET AKKURAT NÅ PORTRETTET AKKURAT NÅ  

Navn: Geri-Morten Leinebø
Alder: 36 år

Familie: Kone og to born på 10 månader og 7 år. 

Stilling: Sjef på KV Ålesund. 

Bakgrunn: Sivil maritim utdanning, befalskurs og kvalifisering til 
Sjøkrigsskolen. Leinebø har hatt storparten av tenestetida 
i  KV Sør, men også tenestegjort på MTB og fiskebåt. 
Førre stilling var skipssjef på KV Eigun.

EN VANLEG ARBEIDSDAG: 
Om bord startar dagen med oppskvær. I stor grad går dagen med til inspek-
sjonar, men vi har også interne øvingar innan sanitet, brann og havari, vedlike-
hald og opplæring på mannskap. Om kvelden slappar dei som ikkje har vakt
av, medan inspeksjonane held fram. Det sosiale er viktig når ein er tre veker
på sjøen og eg freistar alltid å få til ulike aktivitetar. I det siste har vi fått
gode treningsforhold om bord, så mykje tid går også med i trimrommet. 

MI BESTE TJENESTE: 
Det fine med å segle med kystvaktfartøy er variasjonen. Dagen byr på stor
variasjon for alle om bord. Det som er spesielt givande i tenesta er når vi er
med og assisterer fartøy som har fått problem.  

INTERESSER: 
Eg er vaksen opp med fiskarar og er difor blitt svært interessert i fiskeri-
næringa. Det går også ein del tid med til å følgje med på børsen. 
Elles så freistar eg å vera mest mogleg sosial når eg er heime. Med 
nytt hus og to born er det nok å halda på med. På sjøen prøver eg å 
lesa litt, men det er ikkje alltid det blir så mykje tid til det.

KORLEIS MARINEN BØR UTVIKLA SEG: 
Det er viktig at Kysteskadren og Kystvakten har et utvida samarbeid. 
Det at vi har felles kurs der vi treff kvarandre er kjempeviktig. 
Kystvakten er no på rett veg med fleire nye fartøy som kjem. 
Framover vil Kystvakten i aukande grad få fokus på meir enn fiskeri, 
inkludert overvaking, Schengen-kontroll og toll. 
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Vaktar sylvet i havet
Det er berre timar til KV Ålesund

legg kursen mot Nordsjøen. 
På Haakonsvern held mannskap på
med siste klargjering før avreise. 

Det er fyrste gong kapteinløytnant
Geir-Morten Leinebø (36) 

seglar som sjef på fartøyet.  

KKaattrriinnee  GGrraammsshhaauugg  
[kgramshaug@mil.no] 

Ute i Nordsjøen held makrellfiske på å ta
seg opp. September er einsbetydande 
med hektiske veker på makrellfiske for
kystvaktfartøya i sør. For andre år på rad
har kystvaktfartøyet Ålesund med seg 
miniubåt for å hindre dumping av det 
blanke sylvet. 
- Det vi ser er at det verke i næringa.
Miniubåten blir lagt merke til og det 
snakkast allereie om at Kystvakten har
med seg miniubåt, fortel skipssjefen. 

Miniubåt med effekt
Leinebø kjem frå Fosnavågen på Sunnmøre,
ein tettstad der fiskeri har vore viktig 
leveveg lenge. Fiskerinæringa har han 
kontakt med gjennom naboar og vener. 
At Kystvakten har med miniubåt veit dei. 
I fjor oppdaga ikkje Kystvakten eit einaste
tilfelle av dumping med miniubåten. 
Målet er det same i år også. 
- Poenget vårt er ikkje å ”ta” flest mogleg,
men å hindra at dumping i det heile tatt
skjer. Det at vi ikkje oppdaga nokre tilfelle 
i fjor, gjer at vi trur den har ei stor 
preventiv effekt. 

Kystvaktåret i Nordsjøen kan grovt delast 
i tre. Om hausten er det makrellfiske, på
vinteren kjem silda og i mai og juni er det
industrifiske etter tobis.
Makrellen er gull verdt for norske fiskarar
og desidert det fisket med størst verdi. 
For kvar kilo makrell kan fiskarane få 
opptil ti kroner. Det er ikkje uvanleg at det 
i løpet av berre nokre timar blir dradd opp

fisk verdt fleire millionar. Sjølve fisket er
over på vel ein månad. Det gjer at skips-
sjefen og mannskapet på KV Ålesund går
nokre svært hektiske veker i møte. 
I fyrstninga av sesongen skjer det meste 
på dagtid, men etter kvart blir det også 
stor aktivitet på nattetid.
- Det er ikkje uvanleg med 50 til 60 inspek-
sjonar på eit tokt og det er nesten det doble
over det vi har vanlegvis, fortel skipssjefen. 

Av mannskapet på KV Ålesund er det fire 
til fem autoriserte fiskeriinspektørar, og
inspeksjonane går jamt heile døgnet. 
Også sjefen sjølv har planar om å ta 
nokre inspeksjonar, sjølv om det 
ikkje blir det daglege. 
- Det er viktig for å halda kontakten med
næringa og bli kjend med fiskarane om
bord. Ein får vita mykje meir då, enn når 
vi er på offisielle møte på land. 
Dessutan er det jo fint å koma og sjå på
alle dei fine nye fiskefartøya, seier han. 

Vaktar milliardar
Det er viktig for kystvaktfartøya å vera til
stades på fiskefeltet medan fiske pågår. 
Av dei nærare 200 båtane som har kvote 
på makrell, vil det til ei kvar tid vere rundt
60 båtar som er på feltet samstundes. 
- Vi sjekkar eit godt utval av fiskebåtane
som er på feltet. Då er vi om bord frå dei
byrjar å pumpe fisken og drar ikkje der frå
før alt er ferdig. 

Dumping vert freistande dersom fisken er
for liten eller av så dårleg kvalitet at prisen
går ned. I verste fall går prisen då ned til
under ein krone kiloen for fiskarane. Blir
det kasta over 300 tonn er det færre mottak
som kan ta i mot all fisken og då kan det

også føre til at fiskebåten blir freista til å
dumpa delar av fisken.
- Sjølvsagt tenkjer vi på at det er store 
verdiar vi vakter når vi ligg ute på fiske-
feltet. Difor er det viktig at vi gjer ein 
så god og rettferdig jobb som mogleg,
understrekar han. 

I all hovudsak er makrellen norsk. 
37 prosent av totalkvoten på makrell er
norsk, og utanlandske fiskarar ynskjer å få
ein større bit av kaka enn det dei har i dag. 
- Det Kystvakten også fokuserer på er at
ikkje utanlandske fiskefartøy fiskar i norsk
sone, men rapporterer inn fisken i EU. 
Då tel nemleg ikkje fisken på kvota. 
At KV Andenes no har fått operativt helikopter
gjer at dei utanlandske fiskarane på grensa
kan kontrollerast mykje betre. 

Vil vera til sjøs 
I Kystvakten ynskjer dei erfarne offiserar 
til sjøs. Før Leinebø byrja som sjef på 
KV Ålesund var han sjef på KV Eigun. 
-Vi er ute til sjøs i 170 dagar av året og vi
veit aldri korleis dagen blir, det gjer jobben
både spennande og interessant. I løpet av
åra så vekslar vi mellom ulike fartøy. 
Det gjer at vi til slutt får mange år til sjøs,
fortel skipssjefen. 

I snitt har kystvaktoffiseren sju år på havet,
men for skipssjefar er det ikkje uvanleg
med langt over det dobbelte. 
- Det viktigaste som sjef er å vera menneske
og ikkje setja seg sjølv for høgt. For oss 
om bord er samspelet med dei vernepliktige
svært viktig. Vi kan ikkje gå frå kai utan at
dei har den rette utdanninga og kan jobben
sin, understrekar skipssjefen.  

Sjefen for Kystvakten har tidlegare sagt at
så lenge helsa held så er det ikkje noko i
vegen for at offiserane kan vera til sjøs
lenge. Til liks med mange andre kystvakt-
offiserar er Leinebø nøgd med det. 
- Eg har tatt ei utdanning for å vera på
sjøen og då er det det eg har lyst til, men
etter kvart vil det også vera aktuelt å jobba
for Kystvakten på land, fortel skipssjefen.

Det viktigaste som sjef 
er å vera menneske
og ikkje setja seg sjølv 
for høgt.
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Positive rekrutter imponerte
MADLA: Vernepliktsjef Per Strømnes har aldri 
tidligere opplevd så positive ungdommer som 
da han inspiserte julikullet fra KNM Harald
Haarfagre 12. september. 
- De har en fantastisk innsatsvilje og er svært
gode ambassadører for Forsvaret, skryter 
brigaderen. Også rekruttskolesjefen, kommandør
Terje Landmark, er stolt av de vernepliktige.
- Vi ser at ungdommer står i kø hos Verneplikts-
verket for å komme seg inn til førstegangs-
tjenesten. Vi har hatt en positiv utvikling de 
siste årene, noe som kanskje er mer synlig nå
enn tidligere. Kvaliteten blir bare bedre og bedre
og stemningen er på topp, sier han.
Av de 1459 rekruttene som kom inn på skolen 
er drøye 1100 sendt videre til nytt tjenestested 
i Marinen og Luftforsvaret.   

FN-heider til Garlid
Marineprest Einar Arne Garlid (53) ante fred og
inga fare då han møtte fram til oppstilling på
KNM Harald Haarfagre i paradeuniform onsdag 

8. september. Den populære marinepresten 
trudde han berre skulle delta på ei ordinær 
oppstilling for så å gå i møte like etter. 
Men personellet på rekruttskulen ville det annleis. 
- Då eg såg at det var FN-veteranar til stade,
skjønte eg at noko var på ferde. 
Eg måtte berre innsjå at dei hadde lurt meg, 
seier ein beskjeden og rørt heidersprest. 
FN-veteranane sitt heidersteikn heng høgt og
berre eit fåtal har fått denne utmerkinga 
tidlegare. Prisen er gjeven til Garlid som ei 
anerkjennelse frå soldatar og deira pårørande
etter deltaking i internasjonale FN-operasjonar. 

KV Andenes får operere
med helikopter
HAAKONSVERN: Etter en lang periode med 
flyvingsforbud får endelig kystvaktfartøyet
”Andenes” bruke helikopter når de er ute og
patruljerer. Men pilotene må ta noen forhånds-
regler. - Helikopteret vil snart være oppe og gå,
men det er med visse begrensinger. 
Likevel kan vi fly fra tidlig morgen til sent på
kveld, noe som er svært viktig når vi nå går inn 

i en periode med makrellfiske og patruljering
langs grensene, sier nestkommanderende i
Kystvaktskvadron Sør, orlogskaptein Endre Barane. 
- Å ikke ha helikopter om bord har vært en 
situasjon vi helst skulle vært foruten. 
Derfor er denne dispensasjonen svært viktig 
for å opprettholde beredskapen, sier han.  

Inviterer til kokkekamp 
14. oktober er det kokkekamp på Haakonsvern.
Så langt er det invitert 300 kokker fra hele
Forsvaret. Kokkekampen er en lagkonkurranse
der hvert lag består av to kokker. Konkurransen
er delt opp i to, med en kvalifiseringsrunde der
alle som ønsker kan delta, samt en finale der de
fem beste lagene skal konkurrere mot hverandre.
Løytnant Kenneth Thorsen oppfordrer alle 
til å stille med kokkelag. 
- Er det noen som ønsker å delta, men ikke har
fått invitasjon, kan dere kontakte meg, sier han.
Send påmelding til kthorsen@mil.no.

wwwwww..mmaarriinneenn..nnoo

fotokonkurranse Send inn 
bilder!
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Marinens største fartøy, KV Svalbard, på tokt i Kongsfjorden

på Svalbard i sommer. Dette bidraget er levert av løytnant

Espen Lekanger som er andremaskinist på isbryteren. 
Fregatten KNM Bergen bunkrer under øvelse Joint Winter tidligere i

år. Tankfartøyet heter RFA ”Fort George”, mens fartøyet på styrbord

side heter HMS ”Albion”. Bildet er tatt av kapteinløytnant Bjarte

Midttveit som tjenestegjør på KNM Bergen. 

- Bilde er tatt av meg selv under dykking i Vatlestraumentidligere i år, forteller orlogskaptein Knut I. Honve som er dykkeinspektør. 

Nå kan du delta i I Marinens fotokonkurranse.
Hver måned trekker redaksjonen ut 
fem heldige vinnere som får tilsendt 
I Marinens t-skjorte. 

De beste bildene kommer på trykk i I Marinen.
Bildet bør være typisk for aktiviteten til 
avdelingene i Marinen den siste tiden. 
Mot slutten av året blir “Årets bilde” kåret.
Vinneren der får en fin overraskelse. 
Bildene bør være høyoppløselige. 
Redaksjonen forbeholder seg retten til å 
arkivere og bruke bildene ved behov, 
mot kreditering av fotografen. 

Send inn marinebildet, ditt og 
fartøyet/avdelingens navn til 

redaksjonen@marinen.no

NB! Husk å oppgi adresse.

Les mer fra artiklene på www.marinen.no
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BBeessøøkkttee  bbrroorreennss  ggrraavv
FEDJE: 11. september 1944 omkom Bruce Douglas under et spesialoppdrag med 
den britiske ubåten ”Sceptre”. 60 år senere tok kystvaktfartøyet ”Eigun” søsteren
Jaqueline McAlister med til brorens våte grav.

For nesten på dagen 60 år siden ble den 
britiske sjømannen Alexander Archer Bruce
Douglas senket i havet fra ubåten ”Sceptre”
etter at han omkom i en arbeidsulykke.
Søsteren til Bruce, Jaqueline McAlister, 
reiste sammen med ektemannen helt fra
Nord-Irland for å komme til brorens 
våte grav. 
- Jeg tok med meg tre ting fra hjemstedet
vårt som jeg hadde lyst til å bringe ut til 
stedet der broren min ble gravlagt.
Det ene er en blomst som 
vi tradisjonelt bruker når 
vi minner falne i krig, 
det andre er en stein fra

stranda hvor vi lekte da vi var små, og det
tredje er sangen “Londonderry Eir” som
omhandler området vi er fra, forteller
Jaqueline McAlister.
- Dere har laget en flott ramme rundt dette
og dere har gitt oss mye mer enn det vi 
forventet, understreket hun. 
- Bruce likte svært godt å være i marinen,
derfor er jeg svært rørt for at den norske
marinen har hjulpet oss på denne måten 
slik at vi kunne komme ut til stedet der 
han ble senket i havet, sier hun.

MMDDKK  ppåå  IIssllaanndd
Minedykkerkommandoen har uskadeleggjort
terrorbomber saman med amerikanarar og
britar under øvelsen ”Northern Challenge” 
på Island. 

- Denne øvinga var svært viktig og reell sett 
opp mot dagens mineoperasjonar, seier sjefen 
for Minedykkerkommandoen (MDK), 
orlogskaptein Morten A. Høvik. 
Den årlege Nato-øvinga ”Northern Challenge”
blei arrangert av den islandske kystvakta 
og deira dykke- og eksplosivryddela. 
Øvinga var svært viktig trening for Minedykker-
kommandoen sine seks deltakande operatørar. 

Fire svært aktive døgn med uskadeliggjering 
av terrorbomber har gjort meirsmak for dei
norske minedykkarane, som ynskjer å melde
seg på også til neste år. Minedykkerane var på internasjonal 

øving på Island i september.

Hva synes du om
Marinens nye

paradeuniform?

EEllii  TThhoommaasssseenn,,  
kapteinløytnant
Jeg synes den gamle, hvite 
blåkantskjorten var litt finere.
Dessuten blir det litt rart med to
forskjellige blåfarger på henholds-
vis krage og skjorte. Det blir en
smule uharmonisk og kaotisk.
Men jakken og luen ser bra ut.

IInnee  AAbbrraahhaammsseenn,,  
utskrevet ledende menig
Jeg har den nye uniformen selv, 
så jeg har litt bedre kjennskap 
til den enn mange andre. 
Den er mye finere, synes jeg.
Spesielt trøyen er blitt forbedret,
ettersom den er laget av bomull.

PPeerr  CChhrriissttiiaann  HHaauuggeenn,,
midlertidig kvartermester
Uniformen er definitivt finere 
enn den gamle. Jeg har fått 
signaler fra de menige om at den
nåværende blåkantskjorten er
nokså ubehagelig å ha på seg, 
så det er bra at den er blitt 
forbedret. Regnjakken ser 
for øvrig nokså tøff ut.

MMaaggnnee  OOllsseenn,,  
utskrevet menig
Det er deilig at slipset er borte.
Det var et mareritt å knyte det.
Ellers er det fint at den nye 
uniformen sitter litt tettere. 
Den gamle blåkantskjorten ser 
jo som kjent ut som en kloss.

BBøørrrree  GGrreenneerr  NNiillsseenn,,  
orlogskaptein
Den gamle blåkantskjorten har 
fått striper, og det er nokså uvant.
Ellers synes jeg uniformen har 
et litt sydvestlig preg over seg. 
Jeg merker også noen impulser
fra Russland. Bortsett fra det
synes jeg egentlig den nye 
uniformen er ganske lik 
den forrige.
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Internasjonal tjeneste er etter-
traktet av mange vernepliktige.

Marius Ressin fra Tjøme er en 
av de heldige som får lov til å

oppleve dette. I oktober reiser
han med resten av KNM Karmøy

ut på internasjonalt oppdrag i
Natos minerydderstyrke. 

LLaarrss  AAnnddrree  FFllaatteenn  
[lflaten@mil.no] 

- Jeg tror det kommer til å bli gøy med 
internasjonal tjeneste. Det føles veldig spesielt
å få være med på Nato-oppdrag. Det blir
mye tid hjemmefra, men det får vi ta igjen
senere, forteller sonaroperatør Ressin. 
Norge har kommandoen i Natos stående
minerydderstyrke, MCMFORNORTH,  fra
mai 2004 og ett år frem. Foruten flagg-
skipet KNM Vidar deltar Norge kontinuerlig
med en minerydder. KNM Karmøy overtar
for KNM Hinnøy i midten av oktober. 

Dette blir ikke utskrevet menig Ressins
første internasjonale oppdrag. Den første
tiden tjenestegjorde han på minerydderen
KNM Måløy, og under denne perioden 

deltok han blant annet på et internasjonalt
oppdrag i Estland.
- Vi var på minejakt i Tallinn i ti dager. 
Det var et skarpt oppdrag med ekte miner.
I løpet av toktet fant og sprengte vi totalt
17 miner. Det var skikkelig spennende, 
forteller sonaroperatøren entusiastisk.

Mistenkelige objekter
Arbeidsoppgavene om bord er mange.
Både under seilas og ved stilleligge ved kai
gjør de vernepliktige oppgaver som går
utover deres spesialfelt. Skiltvakt, fortøyning,
vedlikeholdsarbeid og vask av lugar går sin
gang. Listen er lang og sonaroperatørene
er intet unntak fra regelen.

Ung og viktig i Marinen
Marius Ressin er sonaroperatør på Nato-fartøyet KNM Karmøy og stortrives.
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Mine Countermeasures Force North
Europe  (MCMFORNORTH) er en 
permanent multinasjonal 
Nato-minemottiltakstyrke. 
Denne styrken opererer hovedsakelig 
i Nord-Europa, men har til tider tokt 
til Middelhavet og USA. Styrken er 
en innsatsstyrke og dersom det er
nødvendig blir styrken kjernen i en
større minerydderstyrke. 

Faste deltakende nasjoner er Norge,
Storbritannia, Belgia, Nederland,
Tyskland, Danmark og Polen.
Styrkesjefen rullerer med ett års
syklus og siden 28. mai 2004 har
Norge ledet styrken med kommandør-
kaptein Per Kartvedt som styrkesjef.

FAKTA  
NATO MCMFORNORTH

Men når minejakten starter rettes alt
fokus mot den enkeltes hovedoppgave, noe
som i Ressins tilfelle er å operere sonaren.
Egentlig er det ikke selve sonaren han
betjener, men to maskiner som bearbeider
dataene som den samler opp. Sonaren
sender ut lydbølger og når disse treffer
havbunnen eller andre objekter, 
reflekteres de tilbake. 
- Søkesettet tegner et grovbilde av hva
som befinner seg på bunnen. Det bruker vi
til å plukke opp mistenkelige objekter og
disse sender vi videre til klassifisøren, som
tar en grundigere sjekk. Den avgjør om det
mistenkelige objektet er en mine eller
ikke, utdyper Ressin. 

Under minejakt jobber sonaroperatørene
og den øvrige besetningen på skift. 
De er fire timer på, så fire timer av. 
- Når vi gjør dette i ti dager så er humoren
skikkelig lavpannet. Du er bra sliten 
etterpå, ler Ressin.

Viktig rolle
Kapteinløytnant Jo Tidemann, skipssjef på
KNM Karmøy, påpeker den viktige rollen
de menige har.
- Uten menige så klarer vi ikke å gjøre 
jobben vår, fastslår han. De menige om
bord her gjør en svært god jobb.

Besetningen er nesten helt fersk, men de
er både samarbeidsvillige og arbeidsivrige.
De viser den lagfølelsen vi trenger for 
å bli en god enhet, fortsetter han.
Sonaroperatør Ressin er enig med 
skipssjefen. 
- Ja, jeg syns jeg har en viktig jobb. 
Det er vi som leter etter minene, så uten
oss er det jo ikke noen minerydder. 
Det er likevel viktig å få frem at vi er et lag.
Hvis bare en del av helheten ikke er der 
så fungerer ingenting.

Fire ukers kurs
For å bli sonaroperatør må man gjennom
to kurs. Det ene kurset er et to uker langt
forberedende kurs for å bli sonaroperatør.
Det andre er et to uker langt obligatorisk
sikkerhetskurs alle som skal om bord på
fartøy må gjennom.

- Det er egentlig ingen spesiell grunn til at
jeg valgte å tjenestegjøre på minerydder.
Jeg var interessert i å seile mest mulig, 
og på rekruttskolen fortalte noen meg at
minerydderne seiler ofte, dermed bare 
ble det sånn, forteller Ressin.
- Vi har det knallbra på minerydder. 
Det er en tjeneste jeg absolutt kan 
anbefale, avslutter sonaroperatøren.

Jo Tidemann er fornøyd med sitt menige mannskap.
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30. september setter
Sjøkrigsskolens kadetter seg 

på flyet til Las Palmas. De neste
ni ukene skal de oppleve sjø-

mannskap og lederutvikling på
et av verdens største seilskip.  

VViiddaarr  HHooppee  
[vhope@mil.no

For tredje året på rad bruker Sjøkrigsskolen
KNM Statsraad Lehmkuhl til plattform i 
forbindelse med det årlige langtoktet. 
Marinen har en femårskontrakt med seilskuta,
men vil nå reforhandle kontrakten.   
- Å bruke Statsraad Lehmkuhl har vist seg å gi
større utbytte enn vi hadde trodd. Toktene har
vært særdeles vellykkede og dette har også
vist seg gjennom vitenskapelige målinger.
Derfor ønsker vi å forlenge kontrakten, 
forteller sjefen for Sjøforsvarets skoler, 
flaggkommandør Atle Karlsvik. Marinen 
har to år igjen av kontrakten og opsjon 
på fem ytterligere år. 

Byr på utfordringer
Han legger til at Marinen også 
vil bruke ”Statsraaden” som 
en integrert del av grunn-
leggende befalskurs 
for Befalsskolen for
Sjøforsvaret. 

I høst er befalselevene på seiltokt til
Middelhavet. Seilasen ender på Las Palmas
hvor hundre kadetter overtar kommandoen.
Fenrik Andreas Julseth er en av dem.
- Denne seilasen byr på mange utfordringer.
Ingen av oss vet eksakt hva vi går til og 
destinasjonene er svært spennende i år. 
Vi kommer til å lære mye om hverandre, 
sier han.
Fra Las Palmas blir kursen lagt mot Kapp
Verde-øyene, for så å seile til Natal i Brasil,
Azorene og tilbake til Bergen til 4. desember. 
I løpet ni uker skal kadettene oppleve et tøft
tokt i utfordrende værforhold.

- Dette er en god måte å lære sjømannskap 
og drive lederutvikling på, og det er billig. 
Vi har etter hvert bygget opp erfaringer og
utvikler stadig opplegget for toktet, sier sjefen
for Sjøkrigsskolen, kommandør Tor Vestlie.  

Borte fra mobildekning
I 2002 seilte kadetter fra Sjøkrigsskolen til
Karibien og USA. Både Karlsvik og Vestlie
mener det er viktig å seile i åpent hav. 
- Området vi seiler i denne gangen er nytt. 
Vi ønsker å ha lengst mulig tid i sjøen og ved 
å krysse Atlanterhavet vil kadettene få et
spennende og eksotisk tokt, mener Vestlie. 
- Det er bra at kadettene er ute fra mobil-
dekning og får følt det på kroppen hvordan 
det er å seile over tid, tilføyer Karlsvik. 

- Vi vil få erfaringer fra uvante omgivelser hvor
våre egne prioriteringer og valg blir viktige,
samt å oppleve fravær fra familie og venner
over lang tid, sier Julseth. I tillegg til å få
utdanning innen sikkerhet og sjømannskap,
samt ledertrening med tilbakemelding og
egenrefleksjon, vil kadettene gjennomføre den
vanlige teoriundervisningen i skolefagene.
KNM Statsraad Lehmkuhl blir dermed som en
flytende skolebenk for kadettene. 
Den gamle skuta fra 1914 har 2000 kvadrat-
meter med seil om bord. Kadettene vil med
andre ord få nok å bryne seg på. 
- Vi skal gjennom opplæring, øving og med
nødvendig støtte og veiledning være i stand til
å overta driften av skuta innen det gjenstår 
to uker av toktet, forklarer Julseth som 
sammen med sine medkadetter begynte 

på Sjøkrigskolen i august.

Les mer om høsttoktet på 
www.marinen.no

SEILENE TIL TOPPS FOR KADETTENE

RETURADRESSE: Postboks 1, K-33
Haakonsvern, 5886 BERGENB-BLAD
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