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Etter sensommerens budsjettdramatikk kan
man saktens spørre om nasjonen Norge 
anser en innsatsklar marine for å være en
nødvendighet? I skrivende stund er vi i ferd
med å surre Marinen til kai. Etter pålegg fra
forsvarssjefen skal generalinspektøren 
redusere sin virksomhet i 2004 med nesten
140 millioner kroner. Innenfor gitte tids-
rammer er den eneste måten å oppnå en slik
reduksjon på, å ”KUTTE DEN SPISSE ENDE”.
Dette er kritisk og særdeles uheldig for
Forsvaret. At noen politikere og toppledere i
Felles-Forsvaret mener at dette er uproble-
matisk og uten dramatikk, er mildt sagt
underlig! Likevel er det gledelig at media etter
hvert fattet så stor interesse for saken og at
Marit Nybakk kom på banen som hun gjorde.
Hennes indignasjon og presisering av at det var
fullstendig uakseptabelt å kutte ressursene
til Norges viktigste forsvarsgren på den 
måten, gledet personellkorpset i Marinen.

Selv om alle i Sjøforsvarets ledelse mener
situasjonen er dramatisk og særdeles uheldig,
er vi også de første til å innrømme at det ikke
finnes lettvinte løsninger på dagens situasjon.
Sjøforsvaret har gjennomført betydelig 
gevinstrealisering både i 2003 og 2004. 
Til tross for at vi har holdt oss innen gitte 
budsjettrammer, er dette dessverre ikke 
situasjonen i andre deler av Forsvaret. 
Det kan virke både ulogisk og grovt urettferdig
at vi må bære merforbruket til andre deler av
organisasjonen. Det er allikevel klart at 
forsvarssjefen må styre mot balanse i sitt 
budsjett og ta nødvendige grep for å sikre
denne balansen. I denne situasjonen er det 
lett å begynne å lete etter syndebukker. Denne
fristelsen må vi ikke falle for. Mer enn noen-
sinne er det vesentlig at vi beholder fokus på
vårt viktigste mål; nemlig en fremtidig effektiv,
profesjonell og tidsriktig marine. Det er et
paradoks at seilingsforbudet kommer nå i en
fase hvor kompetanseoppbygging, rekruttering
og forberedelse til mottak av Fridtjof Nansen-
og Skjold-klassene er gitt høyeste prioritet.

Generalinspektøren har definert Marinens
oppdrag innenfor tre hovedmål: tilstedevæ-
relse med troverdige kapasiteter i egne far-
vann, internasjonalt engasjement og kompet-
anseoppbygging. Generalinspektøren påpekte i 
I Marinen no. 6 2004 hvordan vi alle sliter
under ”Den maritime tidsklemma”. Det er
ingen tvil om at Marinens personell har 

vært utsatt for et stort press de senere år.
Høstens stilleligge bør, om ikke annet, 
medføre at tidsklemma ved våre operative
avdelinger bli  mindre. De operative avdelingene
har produsert kampkraft, seilingstimer og
maritime kapasiteter nasjonalt og internasjonalt
som det står stor respekt av. En ”operativ 
seilingspause” må ikke medføre at vi mister
vår evne til å produsere like gode eller bedre
maritime kapasiteter også i fremtiden.

Situasjonen vi nå er blitt tvunget inn i kan føre
til motløshet og indignasjon. Når våre fartøyer
i stor grad nå blir liggende langs kai og vi ikke
får lov å seile slik vi burde, må den ”frigjorte”
tiden brukes fornuftig. Vi må se på denne 
perioden som en mulighet til å kraftsamle 
om oppgaver vi tidligere aldri fikk tid til. Den
enkelte kan avspasere og pleie både seg selv
og sine nærmeste. Man kan ta de kursene
man ellers aldri fikk tid til og fartøyene kan
utnytte våre mange simulatorer på en enda
mer aktiv og effektiv måte. Idrett og fysisk
fostring kan prioriteres enda høyere og 
besetningene har mulighet til å være i en
fysisk form som aldri før. Det er med andre 
ord en rekke viktige tiltak og oppgaver som vi
tidligere har nedprioritert som vi nå både som
enkeltpersoner og avdelinger kan ta fatt på! 

Vær med på å sikre at vi bruker den frigjorte
tiden best mulig og gjør ditt til at Marinens
omdømme og profesjonalitet blir styrket
gjennom denne ekstraordinære prøvelsen. 
Navigare neccesse est!
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[ no.6 ] 2004, årg. 1 Matros Bjørnar Espeland 
må belage seg på 
landtjeneste de neste 
månedene, på grunn av 
Forsvarets økonomiske 
situasjon.

FOTO: LARS ANDRE FLATEN
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Den norske marinen har deltatt kontinuerlig
i Active Endeavour siden operasjonen startet
i 2001.  KNM Ula er Marinens 12. bidrag i
Natos kamp mot internasjonal terrorisme. 

Operasjon Active Endeavour er en 
overvåkningsoperasjon som skal forebygge
terrorvirksomhet og bidra til sikkerhet i
Middelhavet og Gibraltarstredet. 
Skipssjef på KNM Ula, kapteinløytnant Jan
Eirik Langaune, ser frem oppdraget han og
besetning skal ut på de neste månedene. 
- Vi gleder oss, men det er et utfordrende
oppdrag, sier han. 
KNM Ula er den fjerde norske undervannsbåten
som deltar i denne operasjonen. Sjefen for
Forsvarets innsatsstyrke Sjø, flaggkommandør
Trond Grytting, påpeker at deltakelsen viser
at Norge har en marine som er tilgjengelig
for internasjonale og nasjonale oppdrag. 
- Dette har vært varemerket til Marinen siden
etableringen av den stående atlanterhavs-

styrken i 1968. Det er dette som er jobben
vår, og det er utmerket at vi kan være med å
levere et viktig bidrag sammen med allierte,
forteller han. KNM Ula kommer tilbake til
Haakonsvern i midten av desember. 

Skipssjef, kapteinløytnant Jan Eirik Langaune, ser
frem til fire utfordrende måneder i Middelhavet. 
8. august dro KNM Ula fra Haakonsvern.

side 4-7 HELSEUNDERSØKELSEN:
- Marinen må ta ansvar

side 8 TESTER FREGATTSONAR:
Kan skade havmiljøet

side 11-13 STRATEGI FOKUSERT:
Skal bli kystnære eksperter

- Det er veldig lenge siden Bergen
var en marineby. Bergen er nå en
merkantil havneby. Å sette ut 
KNM «Bergen» ved festningskaien
er et galt signal å sende til turister
og fastboende.
Skribent Erling Gjelsvik 
til Bergensavisen 
17. juli 2004 om ønsket om å 
plassere KNM Bergen ved Bergen 
havn som museumsfartøy. 

- Kystvaktens tilstedeværelse og
faren for oppbringelse og bøter 
er én ting, men også trussel om
svartelisting av rederier og 
fratakelse av lisenser i 
norske farvann har gjort sitt. 
Generalsekretær Audun Maråk i
Fiskebåtredernes Forbund til
Fiskeribladet 17. august 2004 
etter at sildekrigen ved Svalbard 
ikke ble noe av. 

- Det brukes penger på ting i
Forsvaret som vi må se nærmere
på. Det må gå an å spare 
disse pengene ved å kutte i 
aktiviteter som ikke har med 
operativ virksomhet å gjøre. 
Leder av Forsvarskomiteen, 
Marit Nybakk, til TV2-nettavisen 
18. august etter at millionkuttet 
som sendte store deler av 
Marinen til kai ble kjent.

INNHOLD

PÅ OPPDRAG NÅ

Utfordrende Nato-oppdrag

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.   

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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HELSEUNDERSØKELSEN FØRSTE DELRAPPORT KLAR



Første delrapport i Marinens
helseundersøkelse står klar: 

- Marinen må ta funnene alvorlig
for å gjøre arbeidsmiljøet bedre
hos sine ansatte, sier professor

Bente Moen bestemt. 

VViiddaarr  HHooppee
[vhope@mil.no]

Nylig leverte hun den første hovedrapporten 
fra prosjekt ”HMS Sjø” til Marinens ledelse.
Delrapporten viste flere forhold som Marinen 
må ta til etterretning, men den viste også at
Marinens militære og sivile ansatte har god 
livskvalitet og mange positive psykososiale 
forhold på arbeidsplassen. 

Ble overrasket
Seksjon for arbeidsmedisin ved Universitetet i
Bergen med Moen i spissen har fått oppdraget
med å kartlegge helsetilstanden i Marinen. 
Flere av resultatene i rapporten kom som 
forventet, men det har også dukket opp noen
overraskelser, ifølge professoren. 
- Det var flere ting vi ikke hadde tenkt på som 
et problem. For eksempel det at Marinen har 
så mange yrkesskader, forteller hun. På dette
området er Marinens tall høyere enn  i 
industrien. 
- Vi anbefaler marineledelsen om å gå gjennom

dette og se hva yrkesskadene skyldes, sier hun. 
Arbeidet med helse, miljø og sikkerhet har lange
tradisjoner i Marinen, men de siste årene har
vært preget av mistanke om en viss helsefare
ved de ulike arbeidsplassene. Dette gjelder både
for militært og sivilt ansatte. De uforholds-
messig mange forekomstene av krefttilfeller 
ved enkelte fort i Nord-Norge fikk Marinen til å
gå i gang med det omfattende helseprosjektet
som har fått en kostnadsramme på nærmere 
20 millioner kroner. 

- Har for dårlig oversikt
Alle ansatte fikk tildelt spørreskjema i slutten av
2002. Av disse var det 2265 personer som svarte,
noe som vil tilsi 58,4 prosent. Etter dette har
universitets arbeidsgruppe gått gjennom alle
svarene. Og Moen har hatt lange dager på
Haakonsvern for å skape et bilde av Marinens
aktiviteter. Hun har stor tro på at Marinen vil
iverksette handlinger nå som resultatet er langt

på bordet.  - Jeg er positivt overrasket over 
hvor godt de følger opp undersøkelsen.
Engasjementet er mye tydeligere her enn 
hos andre bedrifter der vi har gjort lignende
undersøkelser, forteller hun.  

Men professoren stiller heller et spørsmålstegn
til hvordan Marinen vanligvis følger opp
arbeidsmiljøforholdene. - En av de mest 
graverende tingene vi har funnet ut er at
Marinen har for liten oversikt. Det ser ut som 
at ledelsen har for liten kunnskap om etatens
arbeidsmiljøforhold. Oversikter er verken samlet
eller systematisert. Nå må de satse mer på 
rutiner og oversikt. Vi håper å bidra til at 
dette blir bedre, sier hun. 

Sender ut nytt skjema
Framover vil nye rapporter komme ut, og 
allerede til høsten vil Kreftregisteret sette i 
gang med kreftanalyser. Et nytt spørreskjema
blir sendt ut, men denne gangen er det
Marinens tidligere ansatte som blir spurt. 
- Marinen har brukt mye ressurser på finne data
på tidligere ansatte. Nå har vi en database med
25 000 navn fra 1950 og frem til i dag å jobbe ut i
fra. Vi skal jobbe spesielt med å finne ut om det
finnes tilfeller av misdannelse hos barn, i tillegg
til å fokusere mot problematikken med svekket
fruktbarhet og stråleproblematikk, forteller hun.  
Kommandørkaptein Vilhelm Koefoed er
Marinens prosjektleder i helseundersøkelsen. 
- Vi håper å få i gang et kreftregister snarest og
få sendt ut spørreskjemaet, sier han. Både han
og Moen har stor tro på at folket vil svare på
spørreskjemaet. - Det er et enkelt skjema og
med den interessen det har vært rundt denne
saken, tror jeg det skal være mulig å få god nok
svarprosent, håper han. For at undersøkelsen
skal ha noen verdi må minst 50 prosent av de
rundt 20 000 som vil bli spurt svare.

Fundamental skrekk og uro
Koefoed mener det er riktig at Marinen har tatt
initiativ til å få i gang en slik undersøkelse. 
- Et vesentlig poeng for å få startet opp dette 
er den fundamentale skrekken og uroen som 
de ansatte har vært ute for. Det virker som at 
de har vært redd for å gå på jobb i frykt for 
egen sikkerhet. Dette er vanskelig å leve med 
og går til slutt ut over arbeidsevnen, tror han. 
- Det vi må gjøre er å finne ut om det er noen
substans i frykten. Vi skal få personellet til å ta
det mer med ro. Men det jo en underlig frykt.
Mange ansatte er jo ikke redd for kuler og krutt,
og frykter helt andre ting. Det ser ut som at vi er

mer redd for det ukjente og ikke det vi 
trener på hver dag, sier han. 
Koefoed, som til daglig jobber i Saniteten i
Sjøforsvaret, mener at ”KNM Kvikk-saken” 
er den mest betydningsfulle delen av 
undersøkelsen. - Det ser ut som at det kan være
en sammenheng med misdannelser hos barna
og tjeneste på KNM Kvikk. Dette må vi finne mer
ut av, sier han. Men de funnene som kom frem i
den første delrapporten, tar han med mer ro. 
- Dette bør vi klare å kvitte oss med, men det 
vil uansett ikke revolusjonere Marinen. 

Til nå har universitetet fått inn mange 
opplysninger. Moen har stor tro på at dette 
vil komme til Marinens fordel. - Dersom våre
anbefalinger i etterkant av undersøkelsen blir
fulgt opp vil Norge få en enda bedre marine. 
Folk vil jobbe bedre og ha det bedre, lover 
Bente Moen som har femten års erfaring 
innen slike undersøkelser.  

SYV UTFORDRINGER 
TIL MARINEN

Etter første del av HMS Sjø 
gir Universitetet i Bergen Marinen 

følgende syv utfordringer:

1. Marinen har flere yrkesskader i 
forhold til den sivile industrien

2. Tjenestegjørende på KNM Kvikk 
rapporterer høy forekomst av 
misdannelser hos barn

3. Marinen har stort alkoholforbruk 
blant de ansatte i forhold til sivile 
statistikker 

4. Mange ansatte må behandles for 
høyt blodtrykk

5. Marinens ansatte har eller har 
hatt håndeksem

6. Marinens ansatte utsettes for støy 
og nedsatt hørsel

7. Marinens ansatte har problemer med 
relasjonen mellom jobb og familie

Les hele rapporten på Marinens 
internettsider, www.marinen.no.

Rapporten er utarbeidet av Universitetet i
Bergen i samarbeid med Kreftregisteret.
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- Marinen må ta ansvar
Professor Bente Moen:



06 NO.7/2004 IMARINEN

HELSEUNDERSØKELSEN FØRSTE DELRAPPORT KLAR

Det slår kontreadmiral Jan Eirik
Finseth fast. Han tar de negative

funnene alvorlig og vil få i gang
en holdningsendring blant

Marinens ansatte. 
På denne måten skal Marinen 

bli en enda sikrere og 
bedre arbeidsplass.  

VViiddaarr  HHooppee
[vhope@mil.no]

Både generalinspektøren og sjefen for Saniteten
i Sjøforsvaret, kommandør Jan Sommerfelt-
Pettersen, er klare i sin tale om at det nå 
trengs en holdningsendring i organisasjonen.
Men Finseth tror ikke det er lett å jobbe i en
organisasjon med så varierte krav til arbeidstid,
sted og omfang. 

Skal ta vare på ansatte
- Vi gjemmer oss ofte bak utsagnet om at det å
jobbe i Marinen ikke er en jobb, men en livsstil.
Det stemmer at marineansatte får et spesielt liv,
som former både atferd og familietilværelsen, og
at vi aldri helt klarer å legge sjømannen i oss til
side, forteller han. - Men vi kan ikke bruke dette
som en unnskyldning for ikke å tilpasse arbeids-
plassen vår til personellet som jobber her. 
Vi må ta vare på de ansatte, for uten dem er 
vi ingenting, understreker kontreadmiralen.

Sommerfelt-Pettersen støtter Finseth. Nå
ønsker han å sette i gang flere tiltak for å bedre
rutinene over hele linja i organisasjonen. En av
de store utfordringene ligger i å øke sikkerheten
om bord på fartøyene. - Vi er ikke flinke nok. 
Å bedre arbeidsmiljøet om bord blir derfor en
viktig utfordring for oss og dette skal vi gjøre 
noe med. På alle områder må vi gå gjennom og
se om det trengs vernetiltak, forteller han. 
- Det er kun ved å ha et bevisst forhold til 

sikkerhet at vi vil få en sikrere og bedre 
arbeidsplass, legger generalinspektøren til.

Har gjort tiltak
Utfordringene i den ferske delrapporten strekker
seg fra å gjøre familiepolitikken i organisasjonen
bedre til å redusere faren for å få nedsatt hørsel. 
- Det blir interessant å følge med det videre
arbeidet i prosjektet. For eksempel den videre
håndteringen i ”KNM Kvikk”-saken, problemet
med asbest og ikke minst røykeksponerings-
problematikken, sier Sommerfelt-Pettersen. 

Sanitetssjefen understreker at det er opprettet
et støttelag som til en hver tid er i beredskap 
for å følge opp enkeltpersoner som skulle
trenge hjelp.
- Vi vil i større grad ta hensyn til familie-
politikken i Marinen. Det er ingen hemmelighet
at marinefolk er ”gift” med jobben. Noen mener
at dette ikke er bra, mens andre ikke ser det
som en problemstilling, forteller Sommerfelt-
Pettersen som tror at et mer fleksibelt seilings-
system vil gjøre relasjonen mellom jobb og 
familie bedre. På spørsmålet om det hender 
at kravene på jobben forstyrrer de ansattes
hjemme- og familieliv, svarte over 20 prosent
”nokså ofte”.

Stort alkoholforbruk
I følge helseundersøkelsen har Marinen flere
andre utfordringer. Da de ansatte ble spurt om
sitt gjennomsnittlige alkoholforbruk, viste 
tallene at det drikkes mer i Marinen enn ellers i
samfunnet. Også dette bekymrer sanitetssjefen. 
- Undersøkelsen viste at statistikken er høyere
for yngre ansatte og at forbruket går ned når de
ansatte når en viss alder. Hadde disse tallene
vært annerledes, ville jeg vært mer foruroliget,
forteller han. Uansett er det gjort tiltak, og de er
mest synlige om bord. - Det drikkes ikke i sjøen
eller i situasjoner som er knyttet opp mot
arbeid, sier kommandøren som også her vil få
inn en kampanje for å unngå slike tall. 
- Men det skal også nevnes at disse tallene 
nevnes i sammenlikning med europeiske 

anbefalinger og ikke sier noe om sammen-
likningen med andre, legger han til. 

Men det er ikke bare negative utfordringer 
som har dukket opp i helseundersøkelsen. 
I forhold til det psykososiale arbeidsmiljøet 
oppgis en rekke positive forhold blant de 
marineansatte. Marinens personell opplever
blant annet positive utfordringer i arbeidet, et
meningsfullt arbeid og at de får støtte og hjelp
fra sine kollegaer og sjefer. 
- Rapporten sier mye positivt, men vi skal ta 

de negative utfordringene alvorlig, sier general-
inspektør Finseth som håper at resten av 
organisasjonen nå gjør et løft for å bli bedre.

- Vi skal få en 
tryggere arbeidsplass

Generalinspektøren for Sjøforsvaret:
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Generalinspektør Jan Eirik Finseth tar den ferske 
rapporten på alvor og iverksetter tiltak.
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Det er skvadronssjef Helge
Tonnings første reaksjon 
etter å ha lest den ferske 
helserapporten. 

En ikke altfor overrasket Tonning
mener det er positivt at Marinen tar
initiativ til helseundersøkelsen, men
kjenner seg ikke helt igjen i det som
kom frem i populærutgaven. 
- Flere av punktene i rapporten kom
som forventet. Det som det kanskje er
vanskelig å si noe om er sammen-
likningen med ”resten av samfunnet”.
Hadde for eksempel statistikken med
yrkesskader blitt sammenliknet med
sivilt sjøgående personell og ikke
industrien generelt, ville den sagt oss
noe mer. Men uansett var de tallene
altfor høye, forteller han. 

Frykter problem i hjemmet
Tonning er sjef for seks missil-
torpedobåter i 22. MTB-skvadron og
har ansvar for at sikkerheten til 
besetningene blir ivaretatt. Til nå er
det få yrkesskader som er rapportert
inn til skvadronsledelsen. Det som i
større grad bekymrer skvadronssjefen
er problematikken mange opplever
med relasjonen mellom jobb og familie. 

- Når man er sjøoffiser krever det at
man må være mye borte fra hjemmet.
Dette forstyrrer familielivet for mange.
I tillegg gir den pågående omstillingen
i Forsvaret en sterk usikkerhet på
arbeidsplassen. Dette kan nok smitte
over til familien, tror Tonning og legger
til at det nyetablerte Marinenettverket
blir godt mottatt i MTB-miljøet. - Det
er bra for oss at generalinspektøren og
Kysteskadren har støttet nettverket. 
Til nå har skvadronen blant annet vært
på samlivsseminar, noe som fungerte
svært godt, skryter han. - Men jeg
håper at vi kan få et enda mer forutsig-
bart seilingsmønster i framtiden for å
kunne tilpasse ferie og fritid bedre. I
tillegg bør vi bli flinkere til å unngå
endringer på kort varsel. 

Må være mer bevisst
Tonning, som selv svarte på helse-
undersøkelsen, tror at det kan være
noen som slurver med å ta vare på
egen helse og sikkerhet om bord. 
- Vi som seiler MTB-er er nok mer
utsatt for støy og vibrasjoner enn de
større marinefartøyene, og vi har 
prosedyrer for bruk av hørselsvern og
hansker. Men hver enkelt kan nok bli
mer bevisst på hvilke soner på fartøyet
som krever hørselsvern, forteller
orlogskapteinen. - Men at noen har
risiko for langtidsvirkning på grunn av
støyen er noe vi må leve med. Disse
fartøyene ble ikke bygget for komfort,
men for kamp, sier han. 

Tonning forteller også at mannskapene
har strenge forhåndsregler for å unngå
uønskede hendelser. - Vår lange 
erfaring fra sjøtjenesten gjør at vi alltid
setter sikkerheten i høysetet. Egne
rutiner som lysvarsel når det ikke er
trygt å gå over le er noe som blir
respektert og etterfulgt, forklarer han.   
I høst skal Universitet i Bergen utforske
om vibrasjon på Marinens hurtig-
gående fartøyer kan være skadelig for
helsen. Det har tidligere vært en 
mistanke om at tjeneste på strids-
båtene kan føre til ryggplager. 
Nå vil også MTB-skvadronene få 
besøk av universitetets forskere. 

- Mye av dette 
kom som forventet

TAR MARINEN VARE PÅ 
DIN HELSE OG SIKKERHET?

LLøøyyttnnaanntt  WWaalltteerr  AAhhllggrreenn,,  
KV Garsøy
Ja, helt klart. Vi har mange 
sikkerhetsprosedyrer og opp-
læringer om bord kontinuerlig. 
I tillegg er vi flinke til å lære 
av de feilene vi gjør.  

AAuudduunn  SSttoorrllii,,  
verkstedarbeider på Haakonsvern
Sikkerheten blir nok ivaretatt, 
men ikke helsen. Omstillingen 
har vært en stor stressfaktor for 
oss i mange år. Helt siden jeg
begynte her for rundt 12 år siden
har vi hatt omstillingen over oss. 

FFeennrriikk  PPrreebbeenn  TTeerrllaanndd,,  
KNM Vidar
Ja, det vil jeg si. Vi er i alle fall godt
utrustet når vi går over le. 
Når det gjelder statistikken med
yrkesskader kan jeg ikke huske 
at det har skjedd noe slikt på 
KNM Vidar.

OOrrllooggsskkaapptteeiinn  SStteeiinnaarr  WWiillllaasssseenn,,  
KNM Narvik
Det er blitt bra etter at helse-
tjenesten på Haakonsvern ble 
etablert. I tillegg har vi jo årlige
undersøkelser for sjøgående 
personell. Men for det øvrige 
personellet tror jeg det er et 
stykke igjen.

UUttsskkrreevveett  mmeenniigg  EEiivviinndd  KKooppppaanngg,,  
KNM Karmøy
For oss som jobber i byssa blir 
sikkerheten ivaretatt. Vi får for
eksempel ikke lov til å jobbe 
med giftige vaskemiddel uten 
vernemaske og briller.
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Helge Tonning ble ikke overrasket da han 
leste rapporten for første gang.



Forsvaret ønsker å finne ut 
om livet i havet påvirkes av det 

nye sonarsystemet til Fridtjof
Nansen-klasse-fregattene før de

tas i bruk. Er dette tilfelle vil 
fregattene velge alternative 

øvingsområder i perioder for 
ikke å skade miljøet i havet.

KKaattrriinnee  GGrraammsshhaauugg
[kgramshaug@mil.no]

Etter at US Navy på 90-tallet startet forsøk med
kraftige lavfrekvente aktive sendere har det vært
reist mange spørsmål rundt disse systemenes
innvirkning på liv i havet. Nansen-klassens
sonarer er ikke direkte sammenlignbare med 
de lavfrekvente aktive senderne, men Forsvaret
ønsker nå å kartlegge hvilke effekt sonar-
systemet har på livet i havet. 
Prosjektet ledes av Forsvarets Forsknings-
institutt, i samarbeid med Havforskningen,
Universitetet i Oslo, Universitetet i Tromsø,
Veterinærhøgskolen og Norsk Polarinstitutt. 
- Målsettingen er å tilføre Forsvaret kunnskap
om hvordan lavfrekvente aktive sendere påvirker
miljøet i havet, slik at man kan ta forholdsregler
ved bruk av sonar for å unngå skadevirkninger,
sier forskningssjef ved Forsvarets Forsknings-
institutt, avdeling for maritime systemer, 
Jarl Johnsen.

Gjennomfører effektstudier
Forskningsprosjektet startet opp i mars 2003,
skal gå over fire år og har en total kostnads-
ramme på 15 millioner kroner. 
– Ved hjelp av effektstudier vil vi finne ut 
hvordan fisk og pattedyr i havet reagerer på
sonar.  Sammen med forskning som er gjort 
på fagfeltet tidligere, vil dette danne grunnlaget
for anbefalingen vi gir, forteller Johnsen.

Forskningsprosjektet har allerede gjennomført
et forsøk på fiskeyngel i samarbeid med 
Universitetet i Tromsø. 
– Fiskeyngel regnes som noe av det mest 
sårbare i havet og ved å undersøke hvordan
yngel reagerer på sonar vil vi vite mer om den
eventuelt langsiktige effekten, sier Johnsen. 
I høst skal prosjektet gjennomføre undersøkelse
på vågehval for å se om den endrer adferd når
det sendes ut akustisk energi. Senere vil også
seler, spekkhuggere og muligens sild bli testet
om de lar seg merke med bruk av sonar.

Vil ha godt havmiljø 
- Miljø og ressursforvaltning er viktige tema 
for Norge, og således også for Marinen. 
Det er vårt ønske at denne aktiviteten i minst
mulig grad påvirker i negativ eller skadelig 
retning, sier sjefen for Overflateflotiljen, 
kommandør Hans Christian Helseth. 
Sjefen over fregattene fremhever at det er viktig
for Marinen å vite sikkert hvordan sonarene
eventuelt påvirker livet i havet slik at aktiviteten
best mulig kan rette seg inn etter det. 
- Det er ingen i Marinen som ønsker å skade
miljøet. Vi er like glade i en ren kyst og godt
havmiljø som alle andre, understreker han. 

I følge forskningslederen sitter de til nå ikke på
resultater som tilsier at sonaren har direkte
skadelige virkning på livet i havet. Johnsen
mener likevel at prosjektet er nyttig. 
–Men vi kan ikke basere oss bare på synsing. 
På denne måten får vi vite det sikkert, sier han. 

- Anbefalingen forskningsprosjektet gir til
Marinen vil være med å bestemme hvorvidt 
fregattene i enkelte områder, eller til enkelte
tider, må treffe tiltak som for eksempel å 
redusere utsendt energi. Fartøyene kan også
måtte benytte andre frekvenser eller sende
intervall eller rett og slett velge andre øvings-
områder, sier forskningssjef ved Forsvarets
Forskningsinstitutt, avdeling for maritime 
systemer, Jarl Johnsen. 

Undersøker effekten av sonar
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FAKTA KARTLEGGING

Å kartlegge sonarens innvirkning
på dyrelivet i havet innebærer å
finne svar på en rekke spørsmål.
Prosjektet skal blant annet ta for
seg hvilke lydnivå genererer 
fregatten på forskjellige avstander
og dyp. Hvor er det sannsynlig at 
de forskjellige havdyr befinner seg?
Videre vil kartleggingen se på om
de forskjellige artene kan høre eller
føle lyden, og eventuelt ved hvilke
frekvenser. Kartleggingen omfatter
også å se om sonaren blokkerer
annen lydinformasjon dyret trenger,
om den endrer adferd eller påfører
dyret skade.

FAKTA SONAR Fridtjof Nansen

Kampsystemet Fridtjof Nansen blir
utrustet med fire forskjellige og
uavhengige sonarsystemer 
(Sound Navigation And Ranging).

- Aktiv/Passiv skrogmontert sonar
- Aktiv variable dybde sender med 

passiv tauet antenne som mottaker
- Helikopterbåren variabel 

dybde sonar
- Aktive/Passive sonarbøyer

Passive systemer mottar og 
analyserer eksisterende lyder.
Aktive systemer sender ut lyd 
med varierende styrke og frekvens
for å fremprovosere et ekko fra
gjenstander som ikke selv 
produserer tilstrekkelig lyd til
deteksjon, klassifikasjon og 
målløsning. 



Mens KNM Tordenskjold 
gjør seg klar for ekstraordinær

støtte til Kysteskadren, 
forbereder matros Bjørnar

Espeland på KNM Bergen seg 
på en høst ganske annerledes

enn planlagt. At Marinen må
spare 137 millioner 

preger hele organisasjonen.

KKaattrriinnee  GGrraammsshhaauugg
[kgramshaug@mil.no]

17. august kom beskjeden som gjør at 
krigsfartøyene i Marinen må belage seg på 
en høst helt annerledes enn planlagt. 
All seiling, utenom Kystvakten og det som er
direkte rettet mot deltakelse i Nato-styrker,
innstilles. Av 244 millioner i underskudd 
har Sjøforsvaret fått i oppdrag å dekke inn 
137 millioner kroner. Først i januar 2005 
skal aktiviteten gå som normalt igjen. 

Tenker alternativt 
Den uventede stilleliggen svir, men 
Marinen jobber nå med å finne alternative 
treningsmetoder. 
- Vi er i gang med å utarbeide en øvingspakke
til de ulike avdelingene, slik at de får 
mest mulig utbytte av de mulighetene 
KNM Tordenskjold har, sier nest-
kommanderende på KNM Tordenskjold, 

kommandør Bernt Grimstvedt. 
Skolesenteret KNM Tordenskjold er innstilt 
på å tilby simulatortrening, taktiske spill og
ekstra-ordinære kurs slik at fartøyene får det 
optimale ut av den lange perioden ved kai. 

Sjefen for Kysteskadren, flaggkommandør
Trond Grytting, ser to store utfordring de
neste fire månedene. Det er å holde styrken
motivert og forhindre at verdifull kompetanse
går tapt. 
- Fartøyene mister blant annet høstens øvelse
Flotex Silver og går dermed glipp av viktig
planlagt oppøvingstid. Ved hjelp av trening til
kai må vi holde oss på et så godt nivå som
overhodet mulig, sier han. 

Som sjef for Forsvarets innsatsstyrke / sjø 
har Grytting en annen stor oppgave i høst.
Fregatten KNM Trondheim skal over jul delta 
i den stående atlanterhavsstyrken,
Stanavforlant, og de neste fire månedene 
skal brukes til den siste terpingen før 
Nato-tjenesten. 
- Som enhet i Nato får fregatten øve som 
normalt, men vi må også syte for at denne
oppøvingen blir relevant selv om de i denne
perioden blir Norges eneste seilende fregatt,
forteller han. 

Skuffet generalinspektør
Generalinspektør Jan Eirik Finseth liker 
ikke at Marinen må gjøre slike dramatiske
reduksjoner når avdelingene har gjort 
jobben sin og holdt budsjettet
- Det er urovekkende at det er den spisse
ende som må kutte når tilstrekkelige midler

ikke har blitt frigitt i forbindelse med 
omstillingen av Forsvaret. Det stramme 
budsjettet er en utfordring for hele den 
militære organisasjonen og må vurderes i et
helhetlig forsvarsperspektiv, mener Finseth.
Derfor har generalinspektøren aldri faglig
kunnet forsvare at Sjøforsvaret må beordre
fartøyene til kai.  

- Millionkuttet vil få konsekvenser for styrke-
produksjonen av Forsvarets maritime kamp-
kraft. Kuttet vil redusere vår kompetanse
innenfor maritime operasjoner, vedlikeholds-
nivået og dermed kvaliteten på Sjøforsvarets
struktur, understreker generalinspektøren

Laber stemning
Om bord på KNM Bergen er stemningen
laber. Matros Bjørnar Espeland (21) hadde
sammen med resten av besetningen gledet
seg til et spennende tokt til Svalbard. Det må
de nå se langt etter. Frem til jul må de sammen
med resten av krigsfartøyene ligge til kai. 
- Det er svært dumt at vi ikke får seile, 
sier han. 

Planlegger oppøving til kai

FAKTA UNDERSKUDDET
Forsvaret har 244 millioner i underskudd. Av dette må Sjøforsvaret dekke
inn 137 millioner. Konsekvensene blir at all seilings- og øvingsaktivitet 
i alle avdelingene i Kysteskadren stopper opp. Sjøforsvarets skoler og
Kystvakten opererer som normalt. Det samme gjør enhetene 
som er dedikert til Nato-tjeneste: Ubåten KNM Ula fortsetter i 
Active Endeavour, KNM Vidar holder frem som kommandofartøy i 
Natos mineryddingsstyrke MCMFORNORTH sammen med et minejakt-
fartøy og KNM Trondheim skal oppøves til deltakelse i Natos stående
atlanterhavsstyrke, STANAVFORLANT fra januar 2005. 
De andre fartøyene legges til kai. 
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Bjørnar Espeland (21) har liten sans 
for at KNM Bergen ikke får seile.

SEILINGSSTOPP:



TROMS: - Vi har et fenomenalt
samarbeid med Kystvakten. 

Så lenge vi kan bruke et KV-
fartøy som moderskip, mens vi

driver lakseoppsyn i mindre 
lettbåter, får vi avdekket et 
mye større område enn om 
vi skulle brukt egne båter.

TToorrggeeiirr  EEkkeellaanndd
[tekeland@mil.no]

Det sier politioverbetjent Bjarne Myrvoll i
Troms Politidistrikt. I Marinen ble med da
Statens Naturoppsyn (SNO) og Troms
Politidistrikt mønstret på KV Sjøveien i
Tromsø for å drive med lakseoppsyn. 
Den atlantiske sjølaksen er en ettertraktet
vare på grunn av sin eksklusivitet, noe som igjen
har ført til at arten nå trues. Derfor gjennom-
føres hyppig lakseoppsyn langs kysten av
Norge, spesielt på denne tiden av året. 
- Dette er kanskje en av de oppgavene som
gjør oss minst populær blant kystbefolkningen,
men det er en prioritert oppgave og vi har satt av
to dager til å drive lakseoppsyn, forteller skips-
sjef på KV Sjøveien, løytnant Frode Paulsen. 

Strenge restriksjoner
- Norge er det desidert viktigste landet i 
bevaringsprosessen av det atlantiske sjølaksen.
Derfor er det veldig strenge restriksjoner 
på nettopp fiske av laks, forteller Kjetil
Bjørklid i SNO.  
- 80 prosent av all laks som fiskes tas på
sjøen og utgjør en stor trussel for gytingen i
elvene. Derfor er vi nødt til å ta godt vare på
bestanden. I store deler av Storbritannia er
bestanden allerede fisket opp. 

- Folk gjør det stort sett for å tjene penger i
en svart oppdrettsnæring. Men, selvfølgelig,
spenning og tradisjoner er jo også viktige 
faktorer som gjør at folk setter ulovlige garn,
utdyper Bjørklid.

Åtte anmeldelser
I løpet av tre dager ble åtte tilfeller avdekket
og anmeldelsene står klare. 
- I utgangspunktet vet vi ikke hvem det er
som har lagt ut garnene, så vi kan ikke
anmelde noen konkrete. Og blir vi kontaktet
av eieren som vil ha garnet tilbake vil han bli
anmeldt for tyvfiske og kan risikere bot på
noen tusen, forteller politioverbetjenten.
- Vi fokuserer på lakseoppsyn hele 
sommeren, sier han. Blant de åtte tilfellene

med ulovlige garn ble rundt 25 kg laks 
plukket opp i lettbåten i Seglvik, rett ved 
grensa til Finnmark. Resultatet var som 
forventet, i følge Myrvoll. Til tross for sin høye
kilopris ble fiskene gitt i gave til et sykehjem 
i Nordreisa.

- Gull verdt
Uten samarbeidet med indre Kystvakt ville
ikke Politidistriktet kunne nådd så langt som
de har gjort i løpet av dette toktet, i følge
Myrvoll. Fra Tromsø gikk turen rundt de store
øyene Kvaløy, Ringvassøy og Arnøy, samt
langs Lyngen-halvøya og i Kvænangen.

- Så lenge vi kan bruke et slikt fartøy får vi
avdekket et mye større område, forteller han.
Også SNO og Kjetil Bjørklid nyter 
samarbeidet med Kystvakten.
- Det er et prakteksemplar på samarbeid

mellom statlige etater. Vårt samarbeid med
Kystvakten er gull verdt for oss, det er bare
for oss å ringe, så får vi god hjelp overalt i
landet, forteller han.

- Bare det å vise seg, og være aktiv lang 
kysten er en viktig oppgave for oss i indre
kystvakt, avslutter Paulsen.

Godt samarbeid i nord

Fartøyene i indre kystvakt inngår som
en del av den totale Kystvakten til
Marinen. Indre kystvakt ble etablert i
1996 og hensikten er å løse oppsyns-
og kontrolloppgavene langs kysten på
tvers av statlige organer. 
Over halvparten av tiden til den indre
kystvakt går med til å løse ulike opp-
drag for sivile etater. Tidmessig på
oppdragene er det opp mot 80% som
går til sivilt samarbeid.
Kystvakten disponerer i dag 21 fartøy-
er, 6 Lynx-helikoptre og to sivile kyst-
vaktfly. Av disse er seks fartøyer avsatt
til indre kystvakt. 
Fra 2005 får Kystvakten inntil 10 nye
indrekystvaktfartøyer. 

FAKTA  SAMARBEID
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Politioverbetjent Bjarne Myrvoll 
fant flere ulovlige garn under 

lakseoppsynet ved Seglvik i Finnmark.



strat
egi
FOKUSERT

Eksperter på
kystnære operasjoner

Marinens styrkebrønn består 
av operative avdelinger med

avanserte våpenplattformer og 
en effektiv kystvakt. Sammen skal

de ivareta tilstedeværelse med 
troverdige kapasiteter i egne 

farvann og videreutvikle 
etterspurte slagkraftige og 
gripbare kapasiteter innen 

kystnære operasjoner. 

Generalinspektør Jan Eirik Finseth ønsker en
marine som er fokusert mot å løse de riktige
oppgavene og han har gitt to hovedmål 
for hva Marinen skal levere: 
• Sikre evnen til myndighetsutøvelse 

og suverenitetshevdelse. 
• Videreutvikle etterspurte slagkraftige og grip-

bare kapasiteter innen littorale operasjoner. 

- For å nå våre ambisiøse mål, må alt det vi
gjør støtte opp om strategien som er satt. 
Det er derfor viktig for meg at alle i min 
organisasjon forstår retningen og på den 

måten klarer å innrette den daglige aktivitet
til Marinens beste, påpeker Finseth. 

Frem mot 2010 skal de norske maritime 
styrkene stå  klar til å løse oppgaver som 
”Norwegian Littoral Task Group”. 
Den stående norske styrken skal kunne 
operere som en sammensatt styrke helt 
inn mot en vanskelig tilgjengelig kyst. 
I fredstid er Kystvakten statens primære 
myndighetsutøver på havet og beredt til 
å kunne håndtere et bredt spekter av 
episoder i havområdene.  

FØLGER 
MARINENS
STRATEGI
Ledergruppen i Marinen 
er klar med sine strategiske 
målsettinger. 
Balansert målstyring er valgt som 
verktøy i dette arbeidet, og brukes for 
å se de økonomiske rammene opp mot 
ambisjonsnivået. Strategien er forenklet 
framstilt i et utarbeidet strategikart som skal 
synliggjøre alle i Marinen hvilke retning ledelsen 
ønsker organisasjonen skal bevege seg i. 
I Marinen fokuserer fremover på Marinens strategi. 
Dette er andre artikkel i serien. 
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Kystvakten er i fredstid statens
primære myndighetsutøver på

havet og den avdeling i Marinen
som skal håndtere episoder i

havområdene.  Tilstedeværelsen
sikres dermed ved kystvakt-

fartøyenes patruljer. 

KKaattrriinnee  GGrraammsshhaauugg
[kgramshaug@mil.no]

- Kystvaktens tilstedeværelse er en forutsetning
for å kunne holde kontroll og utøve myndighet i
de norske havområdene. Tilstedeværelsen er
også avgjørende for raskt å kunne hjelpe når
det har oppstått en nødsituasjon til havs, sier
sjefen for Kystvakten, flaggkommandør Geir
Osen. 
Kystvakten disponerer 21 fartøyer, seks 
Lynx-helikoptre og to sivile kystvaktfly.
Gjennomsnittlig er det hver dag 16-17 
kystvaktfartøyer og to helikoptre på patrulje 
i områder hvor norske interesser er viktige. 
- Det som er viktigst for oss, er å nå frem til

der det skjer innen en rimelig tid. 
Hvor kort denne tiden bør være, blir en 
subjektiv avgjørelse. Å sette ambisjonsnivået er
politikk. Vår oppgave er å bruke det militære
verktøyet for å løse oppdraget, påpeker han.

Hevder norske interesser
Ikke bare skal KV-fartøyene utføre kontroll med
fiske, vakthold mot fiskedumping, rednings-
aksjoner og yte bistand til politiet og andre
statsetater. Kystvakten er også trent til å være i
beredskap mot terrorisme, narkotikatrafikk og
menneskesmugling. I Norges økonomiske sone,
som kan strekke seg ut til 200 nautiske mil fra

grunnlinjen, har kyststaten Norge 
suverene rettigheter. 
- Vi er til gjengjeld pålagt en rekke forpliktelser
og skal blant annet sørge for en forsvarlig 
bevaring og forvaltning av ressursene. Det 
ligger også en forventing i havrettskonvensjonen
til en kyststats redningsberedskap. 
Alle disse forpliktelsene skal Kystvakten 
ivareta, understreker Osen. 

Helt fra opprettelsen av Kystvakten har det 
vært viktig at vi skulle være noe mer enn 
et avansert fiskerioppsyn. 
- Kystvakten står i dag for en kontinuerlig 
suverenitetshevdelse i territorialfarvannet. 
I tillegg sikres norske suverene rettigheter i
Norges økonomiske sone og øvrige interesse-
områder til havs gjennom patruljeringen der
utfordringene er, sier han. 
- Dette opplevde vi blant annet i fiskevernsonen
ved Svalbard i slutten av august da fiskere fra
Island truet med å fiske i norsk sone etter at
norske myndigheter hadde sendt stoppordre
som følge av at kvoten på norsk vårgytende 
sild var oppfisket. Da var Kystvakten på plass
med flere fartøyer og en klar handlingsplan 
inntil konflikten løste seg, forteller Osen. 
- Ytterligere våpenmakt i form av Marinens
krigsfartøyer vil kunne settes inn når
Kystvakten og Politiet kommer til kort i en 
situasjon. Først da tas krigsfartøyenes mer
avanserte våpenplattform i bruk, forklarer Osen. 

Aktiviteten langs kysten er økende og tallet på
utenlandske fartøyer som opererer i norsk
område er stort. I 2003 gjennomførte fartøyene
for eksempel 4500 havnekontroller relatert til
anløpforskriftene. 
Kystvaktoffiserene trenes gjennom arbeids-
erfaring og målrettede øvelser opp til å kjenne
normalsituasjonen så godt at de har blikk for 
å oppdage og reagere på det unormale og 
uønskede. Fordi Kystvaktens personell daglig

inspiserer og kontrollerer flere fartøyer, kan 
de opptre korrekt og bestemt i situasjoner 
som måtte oppstå. 

Ny flåte gir økt kvalitet 
Kystvakten skal de nærmeste årene fornyes for
å kunne møte dagens og fremtidens krav på en
bedre måte. Fra høsten 2005 vil den indre
Kystvakten bli fornyet med inntil 10 helt nye
fartøyer. Det nye havgående fartøyet, KV
Harstad, er klar til å operere allerede i januar
2005. Fartøyet har svært gode slepe- og olje-
vernkapasiteter. Fartøyet skal operere kystnært
i Nord-Norge og representere en vesentlig
økning i Kystvaktens beredskap mot risiko-
transport av olje fra Nordvest-Russland. 
I tillegg vil nye NH-90-helikoptre fra 2006 og
utover erstatte helikoptrene av typen Lynx 
som i dag er i bruk.

Til å måle aktiviteten på Kystvakten brukes
antall patruljedøgn. 
- Det er vanskelig å finne et bedre mål på 
aktiviteten vi gjør, og vi har kommet frem til at
antall patruljedøgn er det beste. På grunnlag 
av årlige mønstringen så vet vi kvaliteten av
fartøyenes tilstedeværelse, og vi bruker 
mønstringene til å måle innhold og kvalitet
på det vi gjør, sier han. 

- Sikrer tilstedeværelse

strat
egiFOKUSERT

- Det som er viktigst for oss, 
er å nå frem til der det skjer 
innen en rimelig tid.
Geir Osen

KYSTVAKTENS KAPASITETER

4 helikopterbærende fartøy 
Grunnet radarproblem opererer bare et av
fartøyene helikopter med full effekt. Nå har
alle de tre Nordkappklassene helikopter, 
men med noe begrenset effekt på to av dem.
KV Svalbard står for tur til en midlertidig 
oppgradering som gjør at det fartøyet også får
helikopter om bord men med en del begrens-
ninger på operasjoner i dårlig vær og liten sikt.

17 fartøy 
Inntill 10 nye fartøyer kommer til indre kyst-
vakt høsten 2005. I januar 2005 starter KV
Harstad å operere. 

6 Lynx-helikoptre 
Blir fra 2006 erstattet av det nye 
felles helikopteret NH-90 

2 sivile kystvaktfly
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DEN NORSKE STÅENDE STYRKEN
NORWEGIAN LITTORAL TASK GROUP

Taktisk ledelsesledd (Norwegian Task Group)*
2 Nansen-klasse-fregatter med helikopter**

2 undervannsbåter
2-3 Skjold-klasse MTBer***

2-4 mineryddingsfartøyer 
2 minedykkerlag
1 marinejegertropp
1 kystjegerskvadron****

Logistikk på kjøl*****

Flaggkommandør Trond Grytting,
sjefen for Kysteskadren og

Forsvarets innsatsstyrke / sjø, 
er allerede i gang med opp-

trening av de ulike enhetene 
til fremtidige Norwegian 

Littoral Task Group.

KKaattrriinnee  GGrraammsshhaauugg
[kgramshaug@mil.no]

- Vi har alltid hatt en god Nato-marine. 
Nå vil vi sørge for at Marinen fortsatt er god og
robust for å løse tradisjonelle nasjonale 
oppgaver, samtidig som vi skal bruke vår styrke
til å utvikle den i takt med nye maritime 
sikkerhetsutfordringer, sier Grytting.  

Uten skrupler kan Grytting hevde at Marinen
har ubåter, spesialstyrker, mineryddekapasitet,
fregatter og MTBer som hver for seg løser 
tildelte oppgaver i verdensklasse. 
Det kan han si på grunnlag av tilbakemeldinger
han har fått når Norge har enheter som deltar
internasjonalt i regi av Nato eller FN. 

I tiden fremover skal de maritime styrkene
fokusere på å sette disse enkeltferdighetene i
bedre system. Det nye konseptet er en oppgave-
orientert stående norsk maritim styrke som er
spesialtrent på å løse uforutsette oppgaver i
kystnære områder. 
- Vårt spesialområde skal bli å operere en
sammensatt styrke helt inn på en kyst, 
understreker flaggkommandøren. 

Trenger de nye enhetene og logistikk
- Det taktiske ledelseselementet av denne 
styrken har vi trent på de siste tiårene gjennom
Norwegian Task Group (NoTG). Det vi mangler
for å få en slik stående kystnær styrke på plass
er Nansen-klasse-fregattene og alle seks
MTBene i Skjold-klassen operative. Kystjegerne
må også klarstilles, sier Grytting.  
- De nye fregattene er viktige i utviklingen mot
Norwegian Littoral Task Group. Fregattene vil
fungere som en plattform med mange bruks-
muligheter. De kan fungere som kommando-
plattform og har et utviklet kommando-kontroll-

system. Nansen-klasse-fregattene har også
spesielle kapasiteter innen flere krigførings-
kapasiteter,  i tillegg til at de har stor 
utholdenhet over tid. 

Før den samlede kystnære styrker er fullstendig
operativ må også enhetene ha mulighet for
mobil logistikk. - For å sikre mobilitet må vi 
ha logistikk på kjøl og vi arbeider med å få et 
dedikert logistikkfartøy, opplyser Grytting. 

Blir en stående styrke
En operativ Norwegian Littoral Task Group er
viktig både for nasjonal sikkerhet og gjør
samtidig Marinen mer relevant for å løse 

internasjonale oppdrag. 
- Det å kunne etablere kontroll på en kyst som
er utsatt for asymmetriske trusler er vanskelig
og svært etterspurt av Nato, understreker
Grytting. De politiske myndighetene avgjør 
om Norge skal stille. 

Gjennom Norwegian Littoral Task Group skal
Marinen utvikle de kystnære krigførings-
kapasitetene og ha en stående norsk maritime
styrke klar for å kunne løse sikkerhetspolitiske
utfordringer, alene eller sammen med allierte. 
- For å nå dette målet med dagens ressurs-
tilfang må vi redusere alt det som ikke er 
operativt rettet. Representasjonsseilas må
begrenses til et minimum og vi må tenke 
operativ trening i alt det vi gjør. Dette er helt

avgjørende for at vi skal forbli en profesjonel-
marine som kan løse skarpe oppdrag, under-
streker Grytting.  

Endres mentalt
En av de største utfordringene for å lykkes i
transformasjonen tror Grytting ligger i de 
mentale endringene som menneskene i 
organisasjonen må gjennom.  
- Det er måten vi gjør ting på og taktikken vi
bruker som må endre seg. Det er nå avgjørende
at vi har et skolesystem, avdelinger og felles-
institusjoner som har samme forståelse av hva
som er viktig. De maritime styrkene skal være
fleksible og kunne håndtere det uventede.
Marinen skal være oppgaveorientert og på den
måten la styrkens sammensetning bestemmes
av den konkrete trusselen. 
I oppgaveløsningen må Forsvarsgrenene 
supplere og styrke hverandre. 
Øvelsene som er gjennomført de siste årene 
har i stor grad bestått av eksperimentering 
av taktikk og utprøving av prosedyrer, 

Frem mot 2010 skal den sammensatte
Norwegian Littoral Task Group bli operativ og
som en sammensatt styrke innfri kravene til
Forsvarets innsatsstyrke/sjø og Nato. Hver for
seg kan enhetene være innmeldt som en del 
av Nato Responce Forces (NRF). 

Vi skal være 
oppgaveorientert og 

på den måten la styrkens 
sammensetning 
bestemmes av 
den konkrete 
trusselen.
Trond Grytting

- Utvikler en sammensatt styrke

* Under klargjøring. 
** Operative fra  2007-2010 (Oslo-klassen utfases).
*** Operative i 2010. Hauk-klasse-MTBer er klar, 

utfases fra 2010. 
**** Under klargjøring. 
***** Mangler. Ikke fastsatt når et 

evt logistikkfartøy kommer



SJØMAKT SOM KONFLIKTLØSER
KRONIKK:

Sjømaktseminaret til Sjømilitære Samfund har
som mål å skape økt forståelse for hvordan 
norske myndigheter best kan nyttiggjøre seg
Marinen for å ivareta norske interesser og trygge
norsk sikkerhet nasjonalt og internasjonalt. 

Det er godt å få slike anledninger til å øke 
forståelse og la klokskapen gro. Sjømilitære
Samfunds arbeide for Sjøforsvarets ”tarv og
utvikling” går vel overens med dette. Ved å spre
kjennskap om de fleksible, anvendelige og 
kosteffektive kapasitetene som Marinen 
representerer, så bør vi kunne tro at den på-
følgende logikk i seg selv vil sikre Sjøforsvarets
”tarv og utvikling” - selv om det tar tid.

Jeg må ærlig innrømme at jeg i de senere års
diskusjoner og ”identitetskrise” har vinglet i
troen på våre maritime kapasiteters relevans.
Selv når vi utviklet våre nye konsepter medførte
tvilen tidvis oppgitthet. Selv når den britiske 
delegasjonen under bilaterale samtaler nærmest
tryglet om å få Hauk-klassen og våre mine-
ryddere inn i internasjonale operasjoner, trådde
tvilen frem. Selv når hele Nato sin maritime
arbeidsgruppe applauderte våre nye konsepter
for anvendelse av kystkapasitetene og våre inter-
nasjonale bidrag, var tvilen tilstede. Det hele var
på et vis for enkelt og for godt til å være sant.
Tvilen forsvant vel først da jeg så at vi kunne snu
en undervannsbåt på vei til Nord-Norge og i løpet
av få døgn deployere den til Middelhavet i støtte
til noe så nytt som Krigen mot terror. Det hjalp
også betydelig å se Hauk-klassen i meget høyt
verdsatte operasjoner i Gibraltarstredet. I tillegg
var Marinen klar til å bidra med alle typer enhe-
ter når Nato Response Force-konseptet (NRF) ble

introdusert. Sist Royal Navy øvet i Norge under
(øvelse Joint Winter 2004 og Norwegian Task
Group (NoTG) løste NRF-oppgaver, uttrykte sjefen
for styrken at han så på Norge som en troverdig
samarbeidspartner for kystnære operasjoner.  

Våre enheter, operasjoner og konsepter ble 
skrytt opp i skyene. Ikke bare ble de omtalt 
som aktuelle, men som nødvendige. 
Med dette var den siste rest av tvil borte. 
Marinen har egentlig fått til noe utrolig. 
Å oppnå en slik relevans med en struktur som
delvis var teknologisk foreldet og bygget på arv
fra den kalde krigen, sier noe om hvilken 
fleksibilitet og anvendelighet som er 
iboende i fartøyer og maritime enheter. 
Kanskje ikke rart at det tar tid å forstå slikt?
Fleksibiliteten og anvendeligheten av enhetene
forsterkes ytterligere av friheten i havdomenet.
Domenet kan trygt beskrives som det minst 
problematiske politisk sett, hvilket gir en lav 
terskel for faktisk å delta med sjømilitære 
kapasiteter internasjonalt. Fleksible enheter i 
et fritt operasjonsdomene gir vel unike politiske
handlingsmuligheter?

Noe annet som skulle gi lav terskel for 
anvendelse, er de relativt lave kostnadene med 
å deployere maritime enheter nasjonalt og 
internasjonalt. De lave kostnadene henger 
sammen med at enhetene er lite personell-
intensive og i stor grad autonome. 
Våre norskproduserte mineryddingsfartøyer
representerer eksempelvis høyt verdsatte og 
selvstendige internasjonale bidrag med kun 
30 mann. Tilsvarende eksempler har vi sett i
praksis fra alle Marinens flotiljer. 
Hva er vel bedre enn høyt verdsatte bidrag, med
lav terskel for anvendelse og stor fleksibilitet
som i tillegg koster lite? For meg er dette svaret
på ”mest forsvar for pengene”.

Marinen får etter 40 års venting (fra flåteplanen
av 1960) den nødvendige andelen av investerings-
budsjettet for at Norge fortsatt skal opprettholde
en kapabel maritim kapasitet. Jeg tror nasjonen
skal gjøre disse investeringene med stor ro, gitt

den fleksibilitet og kosteffektive driften de 
maritime kapasitetene kan henvise til. En 
skal også gjøre dette med ro nå når Norges
avgjørende militære kapasitet ikke lengre er
knyttet til defensiven i indre Troms, men til å
håndtere utfordringer maritimt og dels i luften.
Sammen med bevisstheten omkring de maritime
fortrinn innen økonomi, deployerbarhet og grip-
barhet blir jeg trygg på at logikken omkring en
satsing på maritime kapasiteter vil fortsette å
vinne økt forståelse. Diskusjonen omkring
Skjold-klassen er et tydelig tegn på at denne 
prosessen er godt i gang. Spørsmålet er hvorvidt
forståelsen kommer i tide? 
I Marinen spår vi nemlig ikke lenger at vi snart 
vil nå et minimumsnivå - vi kjemper tvert i mot
daglig mot følgene av å være på et minimum.
Etter stadige kutt på tvers av hele den operative
strukturen er vi blitt syltynne. Vi sliter med å
opprettholde kritisk kompetanse innenfor mange
sentrale fagområder og vi sliter med å bemanne
selv sentrale operative stillinger. Dette til tross
for at det gjøres store grep internt for bedre å
utnytte kompetanse og kapasitet. Miljøene 
henger nå så tett sammen at de fungerer som et
system der svekkelse av ett ledd medfører store
ringvirkninger i hele strukturen. Eksempelvis 
vil en ved å legge ned Hauk-klassen ramme
evnen til å operere fregattene og reprodusere
kompetanse. 
Vi har tydelig nådd det kvantitative minimum 
for tilstrekkelig kvalitet. Forståelsen må derfor
komme før omorganiseringene får gjort ytter-
ligere ”ostehøvel-kutt” i den operative strukturen.

Sjømaktseminar til Sjømilitære Samfund 
arrangeres i Ulvik fra 16. til 28. august. 
Sjømakt som konfliktløser, nasjonalt og 
internasjonalt er temaet for seminaret. 

Orlogskaptein Atle Sommer er med i 
seminarutvalget til Sjømilitære Samfund 
og stabsoffiser operasjon i Norwegian 
Task Group. 

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

Orlogskaptein Atle Sommer

Norwegian Task Group

Våre enheter, operasjoner og konsepter ble
skrytt opp i skyene. Ikke bare ble de omtalt 

som  aktuelle, men som nødvendige. 
Med dette var den siste rest av tvil borte.
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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. 

Send spørsmålene til 

redaksjonen@marinen.no.  

SPØR GENERALINSPEKTØREN

HVA SKJER MED OPPSIGELSESVERNET 
Bør ikke generalinspektøren informere
sine arbeidstakere om hva det vil si 
for den enkelte offiser at oppsigelses-
vernet er tatt vekk med et pennestrøk?
Er det slik at jeg ikke har jobb 
fra 2. januar 2005?
Er dette noe generalinspektøren 
selv støtter?
Orlogskaptein Arne Nagell Dahl Jr.

Det er vanskelig å informere om konse-
kvensene av en endring i stillingsvernet
per dags dato, da vi ennå ikke vet hva det
endelige omfanget av en slik endring blir.
Forsvaret forholder seg til det som er
besluttet, men det betyr ikke at dette
ikke er juristmat. 
Forsvarets fagforeninger og andre har
jobbet og jobber fortsatt med dette som
mange mener er et brudd på grunnloven.
Forsvarssjefen utøver overordnet
arbeidsgiveransvar og forvaltnings-
myndighet for alt personell i Forsvarets
militære organisasjon (FMO). Dette
ansvaret er igjen delegert videre til
Sjefen for personell, operasjon og drift
(POD) (se Forsvarets Personellhåndbok 
– del B; forvaltning av befal for nærmere
informasjon, se også de ulike fagforeningers
nettsider som tar opp dette utførlig).  
Ingen vil bli sagt opp pr 2. januar 2005.
Forsvaret er under omstilling og for
enkelte personellkategorier kan det bli
aktuelt med oppsigelse en eller annen
gang i fremtiden. Ta kontakt med ditt
lokale personellforvaltningsledd for
informasjon.
Befalets oppsigelsesvern er knyttet til
den særstilling som befal i Forsvaret
befinner seg i sammenlignet med andre
tjenestegrupper, herunder beordrings-
og disponeringssystemet som befalet er
underlagt som eneste yrkesgruppe i
Norge. Jeg ser ikke at oppsigelsesvernet
kan svekkes/fjernes uten at vi også 
fjerner beordringssystemet. Samtidig 
er det viktig at forsvarssjefen kan styre
kompetansen dit det er behov for det, 
og beordringssystemet bør derfor bestå. 

PRIORITERINGER PÅ 
SIKKERHETSOPPLÆRINGEN
Hvorfor prioriterer Sjøforsvarets skoler, der
jeg selv jobber på Skole for sikkerhet og
skipsteknikk, sikkerhetsopplæring på rekrutter
og befalselever som bare skal være inne en
kort periode, når det er et udekket behov
etter kursing og støtte hos fartøyene.  Dette
er underlig når Marinen tydeligvis sliter med
å ta vare på de vi allerede har “om bord”, når
det gjelder sikkerhetsopplæring (sertifikater,
kurs-bevis, sjømannskap/takkel osv)?
(Spørsmålet er forkortet, red. anm.)
Med vennlig hilsen fenrik Carl Marius Egge

Sjøforsvarets skoler vurderer fortløpende og
til enhver tid kvaliteten og fornuften bak den
opplæring og de kurs vi kjører i Marinen.
Denne jobben er svært omfattende. Det er
ikke sikkert det er lurt å benytte tid, penger
og kompetanse på å utdanne befalselever før
de blir beordret til tjeneste om bord, men det
er slik at vi følger sivile krav til sertifikater
strengt. Det betyr at for å komme i mål med
den utdanning vi driver og for å kunne 
overholde de sivile sertifikatkrav, så må vi gi
sikkerhetskurs også til befalselever.
Sikkerhetsaspektet er viktig uansett hvor en
person tjenestegjør. Du sier at fartøyene ikke
får den støtte til sikkerhetskurs som de
trenger, og om stemmer, så er det i beste fall
meget alvorlig. Marinen har satt fokus på 
sikkerhet, vi er langt fra passert målstreken
og vi kan og må hele tiden forbedre oss. Vi
har ingen liv å miste. Du og andre som jobber
med sikkerhet fulltid må sørge for at de rette
personene får denne informasjonen.

USIKKERHET RUNDT STORTINGSVEDTAKENE
Er generalinspektøren fornøyd med 
følgende punkter vedtatt av Stortinget:
Rett og plikt til yrkestilsetting fjernet.
Oppsigelsesvernet fjernet (med tilbake-
virkende kraft). Beordringsplikt til inter-
nasjonale operasjoner innført (med tilbake-
virkende kraft). Avdelingsbefal er 
midlertidig ansatt til fylte 35 år. Er dine
standpunkt forenlige med Forsvarets 
verdigrunnlag? Ønsker generalinspektøren
kun ”ja-mennesker” i sin organisasjon?
Hilsen kapteinløytnant Rolf Inge Auganæs 
og kapteinløytnant Rune Birger Nilsen

Spørsmål omkring yrkestilsetting er besvart 
i det første spørsmålet. Fjerningen av 
oppsigelsesvernet vil få store konsekvenser
for beordrings- og disponeringssystemet.
Beordringsplikt henger nøye sammen med
den type tjeneste Forsvaret utøver, og det
synes umulig å beholde beordringsplikten
uten å også ha oppsigelsesvern. 
Marinen trenger ungt og kompetent befal 
ute på de ulike avdelingene, som er villig 
til å stå lenge i stillingen. 
Ja, mine standpunkter er forenelig med verdi-
grunnlaget til Forsvaret, ellers vil jeg gjerne
at noen gjør meg oppmerksom på det motsatte.
Jeg ønsker mennesker som tør og som vil
være med på å skape en marine basert på
Forsvarets verdier mot, ansvar og respekt. 
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EL FERROL/SPANIA: 
Familien Nylund angrer ikke 

på valget om å bosette seg 
i spanske El Ferrol for tre år.

Etter ett år føler marinefamilien
seg litt som spanjoler. Vi møtte

nordmennene på trampolinen
hjemme i hagen.  

VViiddaarr  HHooppee
[vhope@mil.no]

Vi er i den gamle industribyen El Ferrol i
den nordspanske regionen Galicia.
Nordover i horisonten finner vi Biscaya,
mens i vest ruver fotballandet Portugal.
Den norske familien på fire har nesten
kommet halvveis gjennom det tre år 
lange spaniaoppholdet, fremdeles er 
entusiasmen like stor. 

Frokost i hagen
Pappa Terje (43) er kommandørkaptein i
Forsvarets logistikkorganisasjon og bygge-
leder for det gigantiske fregattprosjektet
Fridtjof Nansen-klassen. Hver arbeidsdag

drar han til det en million kvadratmeter

store skipsverftet i byen for å følge opp
byggingen. 
I dag er det søndag og familien Nylund 
nyter en bedre frokost i hagen. 

- Vi er etter hvert blitt en del av nærmiljøet
her, sier Terje og tar en sup juice fra 
glasset. – Men jeg tror vi fremstår som litt
annerledes, legger kona Reidun (43) til. 
For selv om kystbyen er befolket med rundt
80 000 mennesker, blir de elleve norske
offiserene og deres familier kjent igjen når
de er utendørs. - Vi er blitt skrevet om flere
ganger i avisene her. Spanjolene er svært
hyggelig med oss, forteller Reidun. 
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Nabo til Nansen



Har lært litt spansk
Døtrene Sandra Elise (11) og Gunn
Helen (8) har begge funnet seg til
rette på skolen. Språket ble en utfor-
dring i begynnelsen, men er i dag
ingen hindring. - Jeg gruet meg i
starten, men det har gått veldig bra
etter hvert, forteller Sandra Elise om
sin første dag på skolen. - Hun var
”døvstum” de første dagene, men nå
er det ingen tvil om at alle trives her,
tilføyer pappa Terje.
Lokalbefolkningen snakker lite eller
ingen engelsk og den norske kolonien
har på denne måten blitt nødt til å
lære seg spanske strofer. 
- Kroppsspråket har vært viktig, men
nå snakker vi nok spansk til å kunne
forstå hverandre, sier Terje som også
har hatt vansker med å forstå sine
kollegaer på skipsverftet. - Ledelsen i
Izar snakker engelsk. Det er det som
er forretningsspråket vårt, men
arbeiderne snakker bare spansk, 
forteller kommandørkapteinen som
har ansvar for oppfølging av bygging-
en av fregattene i Spania. 

Og byggelederen må innrømme at
han har kommet over flere mistenk-
somme ting under inspeksjoner. - Det
er jo et utrolig integrert fartøy med
mange muligheter for å gjøre feil.
Derfor er det viktig at vi følger opp og
har kontroll over det som blir gjort,
sier han bestemt.  

Gigantisk skipsverft
El Ferrol er bygd opp under skips-
verftet og marinebasen som omkran-
ser nesten hele havna i byen. De
svære murene som skiller byen fra
verftet svinger seg fra den ene siden
av havna til den andre. Uten dette
gigantverftet ville ikke byen hatt noen
fremtid, mener noen av de lokale fis-
kerne. Slik det ser ut vil Izar ha
arbeid fram til 2010, minst. - I dag er
mellom 1900 og 2000 arbeidere i full
gang med å bygge norske og spanske
fregatter. I tillegg kommer innleide
spesialarbeidere, sier byggelederen.
Selv har han kontorlokaler like ved
havnen. 

I tillegg til å bygge egne fregatter har
de spanske arbeiderne kommet godt
i gang med tre av Norges i alt fem
nye fregatter. Den første ble sjøsatt i
juni. Da var det både jul og nyttår for

de lokale arbeiderne. - Det er en stor
begivenhet i byen under slike sjøset-
tinger. Arbeiderne får billetter til høy-
tidligheten og tar med seg familien til
beddingen, forklarer Nylund.

Farter litt rundt
Døtrene synes det er spennende å ha
en pappa som er marineoffiser, men
de er ikke sikre på om de vil jobbe i
Forsvaret selv. Det de savner mest fra
Bergen er snøen og kanskje litt min-
dre lekser. - Skolesystemet her er
ganske hardt selv på barneskolen.
Prøver og evalueringer kommer med
korter mellomrom, forteller moren i
huset. Men når leksene er gjort har
familien Nylund nok av aktiviteter å
ta tak i. - Vi har hatt flere helgeturer i
Galicia. Det å ha tid til hverandre er
noe vi kommer til å savne når vi skal
reise hjem. Vi hadde ikke det samme
familielivet hjemme, sier Terje. 
- På den måten er ikke samvittighe-
ten så dårlig med tanke på at jeg tok
med meg familien ned hit. Vi har det
godt sammen her, legger han til.  

Da I Marinen møtte familien var de på
god vei til stranden, et sted de til-
bringer mye tid. Men værforholdene
er ikke alltid like bra i Nord-Spania. 
- Om vinteren kan temperaturen
strekke seg til frysepunktet og det er
mye nedbør og vind i disse områdene
året gjennom. Men til gjengjeld er det
flott og grønn natur her, forklarer
faren. 

Nylund har tidligere tjenestegjort på
fregatter av Oslo-klassen, i Skjold-
prosjektet og som overingeniør i
Sjøforsvarets forsyningskommando.
Jobben med å drive byggeoppfølging i
Spania har vært givende for nordlen-
dingen, men han føler seg ikke helt
utlært ennå. - Vi er fortsatt i en lære-
kurve, men nå er første fregatt sjø-
satt og det er jo først da at det er blitt
et fartøy. Jeg stod der som et lite
barn da fregatten suste ned fra bed-
dingen, og nå gleder vi oss til neste
fregatt. Det blir moro, stråler Terje
Nylund som får følge byggeprosessen
på nært hold frem til juli 2006.  
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MATROSAR INNTEK 
KNM FRIDTJOF NANSEN

Nyleg blei 25 ferske fregattmatrosar ein del av
besetninga til KNM Fridtjof Nansen. Stillingane 
var svært populære då de ble lyst ut tidlegare 
i år. Den første fregattbesetningen i Fridtjof-
Nansen-klassen manglar no berre vernepliktig
personell før den er ein fullstendig besetning.
- Alt har gått i henhold til den planen me la 
for to år sidan. Og til tross for pessimistiske
utspel frå andre forsvarsavdelingar og 
kritiske lesarinnlegg, har me klart å samle 
det me treng, seier orlogskaptein Fridtjof Karlstad
som er nestkommanderande på 
den første fregatten. 

Fridtjof Karlstad har fått 25 matroser i 
besetningen sin i august.

KAIEN KLAR FOR 
NYE FREGATTAR

Hamnebassenget rundt hovudkaia på
Haakonsvern  er for grunn for dei nye 
fregattane. No har Forsvarsbygg sett i gong arbei-
det med å gjere hamna djupare.
- Me fann ut i fjor at hamna var for grunn og star-
ta nyleg opp prosjektet, fortel Bjørn Tore Rognstad
i Forsvarsbyggs eigedomsutval. 
Dette betyr at fregattsjefane ikkje treng bli 
nervøse når dei seglar inn mot hovudbasen i
Bergen, prosjektet er nemleg planlagt ferdig i
november i god tid før det første fartøyet 
står segleklar. Frå to til fire meter berg fleire sta-
der langs kaia skal bort. 
- Faren for at kaikonstruksjonen blir skeiv er 
til stade, så me er svært forsiktige. 
I tillegg har me lagt ut nye oljelensere i 
tilfelle det skulle dukke opp forureining av 
ei eller anna form, forklarer Rognstad.

Bjørn Tore Rognstad og Forsvarsbygg sørger for 
at havnebunnen på Haakonsvern blir gjort dypere.
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AKKURAT NÅ:
Kommandørkaptein 
Marcus Einarsson Osen

Aktuell fordi: 
Har vært arrangementsansvarlig for 
flere store historiske markeringer 
i Marinen. Leder Marinen mot 
markeringene i 2005, men slutter 
i høst og begynner som 
“ryddegutt” for Kystpartiet. 

PORTRETTET AKKURAT NÅ PORTRETTET AKKURAT NÅ  

Navn: Marcus Einarsson Osen
Alder: 59 år

Familie: Kone og to sønner på 12 og 18 år. 

Stilling: Stabsoffiser i Sjøforsvarsstaben. 

Bakgrunn: Begynte i Forsvaret som 17-åring. 
Har befalsskole, Sjøforsvarets administrasjons-
skole og Stabsskole I. Can.mag i offentlig 
administrasjon (KS2-status) i tillegg til historie 
grunnfag. Har hatt lang og variert tjeneste i 
Sjøforsvaret.

EN VANLIG ARBEIDSDAG: 
- Jeg har tett kontakt med krigsveteraner, frivillige organisasjoner og 
andre som jobber for Marinen. På mange måter er jeg Marinens 
informasjonssenter. Det er blant annet til meg de ringer når noen 
trenger opplysninger om nåværende eller tidligere ansatte om 
Marinen for eksempel skal skrive nekrologer. 

MIN BESTE TJENESTE: 
- Det må være den jeg har hatt til nå. De syv siste årene har jeg 
jobbet tett på generalinspektørene og fått være med på å jobbe for
”Sjøforsvarets tarv og utvikling”. 

INTERESSER: 
- Kultur, historie og politikk. Jeg spiller trekkspill og piano og 
er dessuten opptatt av dikt og lyrikk. Hvert år reiser jeg på en 
historisk reise sammen med familien.

HVORDAN BØR MORGENDAGENS MARINE UTVIKLE SEG: 
- Jeg ønsker meg én sjef for Marinen. 
Jeg er opptatt av Norge må ta vare på sin rolle som 
kyststat. Dette må gjenspeiles i utviklingen av Sjøforsvaret. 
Den jobben Kystvakten gjør, med direkte kontakt mot 
fiskerinæringen, er kjempeviktig. 
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Alt for fedrelandet

  PORTRETTET AKKURAT NÅ    PORTRETTET AKKURAT NÅ

Kommandørkaptein Marcus Osen
fikk en gang fem minutter med

Dronning Elisabeth. I Marinen
fikk bare litt mer enn det

dobbelte med Osen. 
Så travelt har en 59-årig 

kommandørkapteinen det 
bare noen måneder før 

han trer av for godt. 

KKaattrriinnee  GGrraammsshhaauugg  
[kgramshaug@mil.no] 

Har du møtt Marcus Osen så vil du aldri glemme
det. Ikke om du har snakket med han på telefon
heller. For han oppleves intens. Til tider svært
intens. Og så prater han høyt og mye, og oftest
er han så engasjert at han ikke klarer å stoppe.
Det har gitt resultater. 

I år er det planleggingen av Marinens del av 
100-års jubileet for Norge som nasjon som teller.
– 2005-markeringen kommer til å bli vanvittig
stor. Da har Marinen virkelig en mulighet til å
markere seg langs store deler av kysten, sier han.
Det er unødvendig å legge til at han er engasjert.
For der er han. Alltid. 

Marcus Einarsson Osen er stabsoffiser i
Sjøforsvarsstaben med ansvar for å koordinere
Sjøforsvarsstabens oppgaver innen historiske,
kulturelle og seremonielle aktiviteter. Han har
også ansvaret for å føre i pennen en snart 500 år
gammel tradisjon med tjenestereglementer. 

Viktig med historie
Frem til i sommer var det markeringen av at 
det var 60 år siden landgangen i Normandie 
som stod på arrangementslisten, året før var de
60 år siden slaget om Atlanterhavet ble vunnet.
Nå settes de siste kreftene inn mot feiringen 
av unionsoppløsningen til neste år. 
Osen kan historien om hvordan Norge gikk ut av
unionen med Sverige på rams. Helst skulle han
sett at hver eneste sted langs hele norskekysten
fikk besøk av et marinefartøy i jubileumsåret slik
at alle fikk nærmere kjennskap til historien. 
For historieformidling er viktig for Osen. 
Listen over artikler og hefter han selv har 
utgitt om deler av norsk krigshistorie er lang. 

- Forsvaret konsentrerer feiringen rundt 100-års
markeringen fra 3.  til 12. juni og her vil Marinen
være en hovedaktør. Vi skal ha alle fartøyene til
Oslo hele denne uken og det vil være mange
markeringer både i Oslo og i byene langs 
Oslo-fjorden, forteller han.
Marinen vil også markere jubileet andre steder 
i landet. Både Bergen og Tromsø vil blant annet
få besøk av marinefartøyer. 

Målsettingen til Forsvaret gjennom 
arrangementene neste år er å vise 
”Fred gjennom styrke”. 
– Vi skal skape tilhørighet mellom Forsvaret 
og folket og profilere dagens og fremtidens
Forsvaret. Vi vil også rette oss mot de unge og
skapte interesse for utdannings- og arbeids-
mulighetene innen Forsvaret. Heller ikke 
veteranene skal bli glemt i markeringen, 
forteller Osen. 

Det er ingen tvil om at Osen kan slike merke-
dager. Han har ledet Marinen gjennom en rekke
markeringer fra den 2. verdenskrig, i tillegg til
jubileene til blant annet ubåtvåpenet og MTB-
våpenet. Han har også hatt ansvaret for en 
rekke utgivelser og var Sjøforsvarsstaben sin
representant i boken Sjøforsvaret dag for dag 
fra 1814 til 2000. 
- Det største var kanskje prosjektet Sjøforsvaret
hadde sammen med NRK fra 1999 til 2000 
om søk og lokalisering av slagkrysseren
Scharnhorst. KNM Tyr lokaliserte Scharnhost
høsten 1999 og filmen NRK laget hadde 
premiere i april 2001 med kongen til stede. 

Institusjon blant veteranene
Osen er en institusjon for Marinens krigs-
veteraner og andre veteraner i Marinen. 
Det er til han de ringer om de trenger hjelp 
til noe eller bare vil prate med noen. 
- Et lands grad av sivilisasjon kan måles i 
hvordan det behandler sine krigsveteraner. 
Det er derfor svært viktig at vi behandler 
veteranene på en ordentlig måte, 
påpeker kommandørkapteinen.

Men nå gir han seg.  
- Etter 42 år i Marinens tjeneste bør man kjenne
sin besøkelsestid, mener Osen.  
- Men jeg skal slett ikke slutte å jobbe for

Marinen. Det skal jeg fortsette med også når jeg
begynner på min nye jobb som “ryddegutt” for
Kystpartiet på Stortinget. Faktisk tror jeg at jeg
kan jobbe vel så godt for Marinen i den jobben. 
For det er ikke fordi han ikke lenger har følelser
for Forsvaret og landet han gir seg.  
- For å si det rett ut så er jeg blitt mer glad i
fedrelandet av å jobbe i Marinen. Det er det 
som driver meg i det jeg holder på med.   
- Det jeg ser aller mest frem til når jeg ikke
lenger er yrkesoffiser er at jeg kan si og skrive
det jeg vil uten å være bundet i lojalitet til noen. 

42 år i tjeneste
Kommandørkapteinen begynte i Forsvaret 
allerede som 17-åring. 
– Jeg kommer fra en liten øy i Bjarkøy kommune
som heter Sandsøy. Der var det ikke andre
muligheter enn Forsvaret, fiskeskøyta eller 
jordbruket. Min far rådet meg til å gå inn i 
militæret og det gjorde jeg. 
Nå vil han selv ha sin 18-år gamle sønn i
Marinen. – Det er på tide at han lærer seg litt
folkeskikk nå og jeg ønsker han får gjennomføre
førstegangstjenesten i Marinen. 
Osen har et siste ønske til han gjerne skulle ha
sett oppfylt i løpet av jubileumsåret 2005. 
Selv om han ikke helt har fått alle med seg 
på at det kan gå an så gir han seg ikke og 
prater om det så snart han får sjansen. 
- Jeg skulle så gjerne sett av vi fikk se KNM
Fridtjof Nansen inn Oslofjorden 25. november.
Da er det på dagen 100 år siden Kong Haakons
ankomst og edsavleggelse. Det må vi gjenta i
2005 og da med Norges splitter nye fregatt 
med kongen om bord, forteller den 
avtroppende kommandørkapteinen.  
At fregatten kanskje ikke er overtatt av 
Marinen på det tidspunktet bryr han seg ikke
om. Det er det å se muligheten som teller. 
For bare da kan det bli en realitet. 

Så er det ikke så mange norske offiserer 
som har fått muligheten til å møte dronning
Elisabeth heller. 
– Da jeg fikk fem minutter med den britiske
dronningen den gangen sjarmerte hun meg 
virkelig. Jeg ga henne filmen om Scharnhost 
og sa til henne at deler av filmen nok kom til 
å ”touch your Majesty´s heart”. Det vakte en 
viss oppmerksomhet. Bare Osen snakker så
direkte til en dronning.  

- Et lands grad av 
sivilisasjon kan måles i
hvordan det behandler 
sine krigsveteraner.
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PÅ STEDET SMIL

Kystvakten fikk Fyrtårnprisen
Kystvakten er blitt tildelt den nyopprettede
Fyrtårnprisen av fiskeriminister Svein
Ludvigsen. Fyrtårnprisen er en ny institusjon. 
Prisen skal være en anledning for Fiskeri - og
kystdepartementet til å fremheve og synliggjø-
re personer, organisasjoner eller institusjoner
som etter departementets mening gjør en inn-
sats ut over det vanlige, eller ut over det en
kan forvente, for å fremme Norge som kyst og
fiskerinasjon. Prisen ble delt ut under en høyti-
delighet om bord på KV Svalbard under fiskeri-
messa Nor-Fishing i Trondheim. - Årets vinner
er i dobbel forstand en institusjon, nærmest en
forutsetning, for Norge som kyst- og havna-
sjon. Institusjonens oppgaver er mangfoldige
og viktige, skrøt Ludvigsen. - Det er svært hyg-
gelig med en slik bekreftelse på at våre sam-
arbeidspartnere verdsetter måten vi jobber på.
Spesielt hyggelig er det at våre vernepliktige
også får sin rettmessige oppmerksomhet på
en stor dag som denne, svarte kystvaktsjef
Geir Osen.

Ny båtlift skal spare tid
Stridsbåtenes treningsskvadron har gjort en
investering denne sommeren som de er stolte
av. Med ny båtlift vil de nemlig spare inn et
stort antall timer når fartøyene trenger vedli-
kehold. 
- Tidligere tok det minimum ett døgn for å
heve en båt. Først måtte vi bestille kran og
fører og det utstyret han trengte. Så var det å
løfte opp båten på kaien, utføre jobben og løfte
det på sjøen igjen. Nå kan avdelingen selv
gjennomføre arbeidet når som helst på døgnet
uten ekstern hjelp, forklarer løytnant Dag
Øystein Seglem. Med den nye liften kan det gå
10-12 minutter fra en båt blir plassert over lif-
ten til pongtongene er ferdig oppblåst og der-
med hever båten. Liften kostet rundt en million
kroner, og Seglem er ikke i tvil om at investe-
ringen er verdt det. 
- Det er en engangsutgift som på sikt vil være
svært lønnsomt, sier han. Liften har flere nyt-
teeffekter og kan blant annet også brukes i
dykkeoperasjoner. 

På internasjonal fiskeriutstilling
KV Svalbard og KV Malene Østervold inviterte
til åpent skip under den 20. internasjonale fis-
keriutstillingen. Nor-Fishing har blitt en av de
viktigste møteplassene for aktører i fiskerinæ-
ringen. - Nor-Fishing er en viktig arena for
fremtidens fiskerinæring, hevder formannen i
Norges Fiskarlag, Reidar Nilsen, og det er i et
slikt internasjonalt miljø at Kystvakten stiller
med egen stand og to fartøyer.
- Bistand og kontroll overfor fiskeriene i disse
områdene er en av Kystvaktens sterkest priori-
terte og mest ressurskrevende oppgavene.
Derfor er det helt naturlig at vi er til stede på
arenaen til våre nærmeste samarbeidspartere,
sier sjefen for Kystvakten, flaggkommandør
Geir Osen.

wwwwww..mmaarriinneenn..nnoo

fotokonkurranse Send inn 
bilder!
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Her bunkrer KNM Bergen med fartøyet “Detroit” 

under øvelse Joint Maritime Course i Skottland. 

Tommy Austvoll har sendt inn bildet som ble tatt i juni.

Eivind Lorentzen på KNM Lom tok dette bildet fra et skarpt 

eskorteoppdrag ved Ulsnes utenfor Stavanger. 

Oppdraget fant sted 26. juni i år.
På bildet seiler ubåten USS Minneapolis. 

Bildet er av fregatten KNM Bergen og ble tatt under øvelse Joint Winter tidligere i år. Løytnant Tone Johansen har tatt bildet fra fregattens Sjøbjørn (lettbåt).

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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NNoorrsskk  aannddrreeppllaassss
Lørdag 7. august ble kadettstevnet i Stavanger avsluttet. 
Norge kom på andreplass, mens danmark gikk av med den sammenlagte seieren.

I løpet av tre dager konkurrerte kadetter
fra Norge, Sverige, Danmark og Finland i
det årlige Nordisk kadettstevne (NOKA).
Stevnet går på rundgang mellom de fire
nordiske landene og i år ble det arrangert 
i Stavanger under Tall Ships’ Race.

- Konkurransen i år har vært en suksess,
og at vennskap gjennom spor er et ordtak
det ligger noe i ble nok en gang bevist,
understreket sjefen for Sjøkrigsskolen,
kommandør Tor Vestlie, i sin tale til 
kadettene under avslutningsseremonien.

VVaanntt  bbååddee  
gguullll  oogg  bbrroonnssee
Det marinesponsede padlertalentet
Øyvind Sølberg (18) skrev norges-
historie i verdensmesterskapet i 
padling for juniorer. 

Solberg tok bronse i disiplinen K1 gull i
K2 sammen med makkeren Karl Vegard
Antonsen. Marinen sponser det unge
idrettstalentet med 25 000 kr over en to
års periode. I tillegg gir de ham en ny
kajakk og noe utstyr. Det mener 
Marinen er en svært god investering.
- Vi valgte å sponse ham fordi vi er på
utkikk etter ungdom som kan være 
rollemodeller for andre ungdom. 
Øyvind er en gutt med de verdiene vi
ønsker de skal ha, forteller Ole Jørgen
Eikanger, rekrutteringsoffiser i Marinen.

Tor Vestlie mottok pokal under 
kadettstevne i Stavanger.

Hva heter de 
nye fregattene?

FFrreeddrriikk  SSaannnneess,,
ledende menig
--  Alle sammen? Okei. Fridtjof
Nansen, Roald Amundsen,
Thor Heyerdahl … Hva heter de
to siste igjen da? Hm… Nei, jeg
husker ikke navnene på dem.

AArrnnee  SSttaauuttllaanndd,,  menig
- Nansen i hvert fall, stemmer 
ikke det da? Videre tror jeg det
er Freddie Mercury og Kari
Bremnes. Hvor mange har jeg
da? Bare tre? Vel, da kan jeg
ikke flere.

JJuurraakk  AAmmiirriimmeehhrr,,  menig
- Nei du, det vet jeg dessverre
ikke. Jeg har sikkert hørt 
navnene en gang, men er så
dårlig til å huske ting.

EEiirriikk  HHaauuggeellaanndd,,  fenrik 
- Kan jeg få litt betenknings-
tid? Jeg vet det jo egentlig,
men nå husker jeg bare
Nansen og Amundsen. 
Flere kommer jeg ikke på nå.

TThhoorrlleeiiff  TThhoorrsseenn,,  
kommandørkaptein 
- Skal vi se. Nansen,
Amundsen, Heyerdahl,
Ingstad og... (Lang tenkepause)
- En igjen, hvem er nå det da?
(Enda lengre tenkepause) 
- Hvem i all verden er det jeg
har klart å glemme?

Riktig svar: KNM Fridtjof Nansen, 
KNM Roald Amundsen, KNM Otto Sverdrup, 
KNM Helge Ingstad og KNM Thor Heyerdahl.  
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Mens de to andre forsvarsgrenene i år har felles opptak til sine befalsskoler, 
går Marinen nye veier med et eget og nyutviklet opplegg. 

Dette skal i større grad enn tidligere sørge for riktig seleksjon. 
I Marinen ble med når 380 aspirantkandidater ble til 120 befalselever. 

28/06/2004
OPPTAKSUKENS SISTE DAG 

Antall aspirantkandidater: 380
Tiden har kommet for den obligatoriske svømmetesten. 
Rundt 380 badeklare aspirantkandidater står klare til å hoppe ut i
Oslofjorden og teste svømmeevnene sine.

Opptaksuken er den første delen av den tre uker lange aspirant-
perioden og består av helsesjekk, teoretiske prøver og en rekke
fysiske tester. Svømmeøvelsen er den eneste av disse som ikke
stiller noe tids- eller poengkrav, dermed står aspirantkandidatene
frie til å bruke den tiden og teknikken de måtte ønske. 
- Dette er ingen konkurranse. Poenget er å se om de har svømme-
ferdighetene i orden, forteller kvartermester Bjørn Sverre
Hjelleødegård, som har ansvaret for å få alle igjennom.

Kvartermesteren rusler bort til vannkanten og fisker opp 
temperaturmåleren. Den viser 18,5 grader. En aspirantkandidat
står klar til å hoppe uti. Forsiktig dypper hun tåa i det stille-
stående vannet for å teste temperaturen. - Det er kaldt, hyler hun.
- Vannet blir varmt idet dere rundet hundre meter, 
ler kvartermesteren.

En etter en hopper aspirantkandidatene i Oslofjorden. Enkelte 
klager over kaldt vann, andre storkoser seg der de ligger og 
plasker i havet. Turen går ca hundre meter ut i fjorden frem til en
bøye og så tilbake igjen. De svømmer sammen i grupper på ti og
ti. En redningsbåt passer på at ingenting går galt. 

Tiden går og etter hvert har alle kommet seg igjennom. Ingen
ulykker har skjedd. Hjelleødegård er fornøyd med dagens innsats.
- Alle sammen gjennomførte og det er også målet. Eller forresten,
det var en som ikke gjennomførte. Han skal få flere forsøk. Men
det å kunne svømme er et absolutt krav for å være i Marinen.

29/06/2004
SELEKSJONSPERIODENS 
FØRSTE DAG

Antall aspirantkandidater: 215
Opptaksuken er over og de rundt hundre aspirantkandidatene 
som ikke klarte kravene sendes enten hjem eller til Madla der
rekruttskolen KNM Harald Haarfagre står for tur. For de 215 
aspirantene som står igjen venter to intense seleksjonsuker.

Seleksjonen begynner allerede ved laginndelingen. Aspirantene
beordres til å selv danne lag ut fra noen numre de har fått utdelt
på forhånd. Dette viser seg å ikke være helt enkelt. 
Mange mener mye, men ingen blir enige om noe. Det er 
omtrent like mange løsningsforslag som de er aspiranter. 

Å kunne svømme er et absolutt krav for å bli befal i Marinen.

ALLE FOTO:   LARS ANDRE FLATEN

380 aspirantkandidater
122 plasser

3 uker

BEFALSOPPTAKET 2004:

LLaarrss  AAnnddrree  FFllaatteenn
[lflaten@mil.no] 



Klar for å bli befal

Camilla Brevik kommer fra
Tønsberg. Tidligere har hun
gått ett og et halvt år på 
nautisk-maritim høgskole i
Vestfold. Drømmen hennes 
er å jobbe i sivilt rednings-
selskap, noe som gjør
Kystvakten til et aktuelt 
tjenestested for henne i
Marinen . 

- Jeg liker redningstjeneste fordi det inneholder mye
action og masse øvelser. I tillegg holder man på med
ting som kan være til hjelp for andre. Det liker jeg
spesielt godt, poengterer hun.

Hun har så langt funnet seg godt til rette på befalsskolen. 
- Oppholdet så langt har vært over all forventning. 
Det er artig å se andre mennesker mestre ting de 
ikke trodde de mestret. Miljøet rundt pusher deg og
gir deg feedback. Det er kjempebra, sier hun.

Christian Johnsen fra 
Sotra utenfor Bergen er i 
motsetning til de fleste 
andre aspirantkandidatene
ikke ukjent med Marinen. 
Han har nemlig tjenestegjort
førstegangstjenesten i
Marinen dette året. 

- Jeg har tjenestegjort på MTB i nesten ett år nå, 
noe som har vært svært interessant. Det er noe 
jeg har veldig lyst til å fortsette med, sier han. 

- Kan du forresten hilse besetningen på 
KNM Lom fra meg? Det hadde vært kjekt. 

Det hele ender i et eneste stort kaos.
Til slutt må kapteinløytnant Geir Windvik bryte inn.
- Jeg sier som min gamle sersjant: 
”Dere prøver, men det er for dårlig.”

Seleksjonsperioden er svært forandret siden forrige kull. 
Tidligere varte den fem uker og bestod av en del militær utdanning.
Nå har de kuttet ut utdanningsdelen og i stedet satt 
hele fokuset på selve seleksjonen. 
- Det er ikke noe poeng å bruke masse tid og ressurser på å 
utdanne alle aspirantkandidatene, når kun et fåtall av dem blir
igjen. Det er langt viktigere å fokusere på riktig seleksjon, så vi 
får rett person på rett plass, forteller kapteinløytnant Steinar 
Lodve Gyltnes ved befalsskolen.

- Målet er å skape en styrt form for kaos som aspirantene settes i
for å se hvordan de takler situasjonen. Øvelsene kommer til å være
preget av selvstendighet. Alt fra det å skaffe mat til å opprette 
operasjonsleirer må elevene ordne selv. De kommer ikke til å 
få noen ting gratis, forklarer Gyltnes.

12/09/2004
ENDELIG OVER!

Antall elever: 122
Etter to intense uker og rundt 215 aspiranter står befalsskolen 
igjen med 122 elever. De har vært igjennom store prøvelser og 
oppgavene har vært mange og varierte.

Gyltnes synes den nye seleksjonsperioden har gått over all forventning.
- Rent militærfaglig har ikke denne seleksjonsperioden bydd på 
så mye, men det begynner vi på nå. Det viktigste er å sikre god
seleksjon. Det syns jeg vi har klart nå, konkluderer han.

Av de 122 elevene er det totalt 20 jenter, noe som gir 
en jenteandel på 17 prosent. Målet er 25 prosent. 
- Det er en høyere jenteandel enn tidligere. Tatt i betraktning at 
vi har kuttet ut administrasjonslinjen, som har vært den mest 
populære linjen hos jenter, synes jeg dette er svært bra. 
Hadde vi hatt den ennå, tror jeg jenteandelen hadde vært 
ytterlige høyere, sier han.

Skolesjef Per Skjegstad følger 
befalsopptaket på nært hold.



Nå skrives historien til ubåtene
i Kobben-klassen og 

Oslo-klasse-fregattene. 
For at historien skal bli så riktig

som mulig jaktes det nå på
bilder, småhistorier og annen

spennende informasjon.  

KKaattrriinnee  GGrraammsshhaauugg
[kgramshaug@mil.no]

- Det er helt sikkert mange som sitter på
informasjon omkring de gamle fartøyene i
Marinen. Det kan være alt fra bilder, 
historier fra øvelser eller tokt, til mer 
faktapreget informasjon eller politiske 
vurdering omkring hvorfor den norske
marine valgte nettopp å satse for eksempel
på Kobben-klasse ubåter, forteller sjef for
Undervannsbåtflotiljen, kommandør Harald
Håkonsen. 
- Selv om vi har mye stoff selv, er det også
mye vi ikke veit. Mannskapslister er for
eksempel ikke tatt vare på, derfor er det
”historisk” bare det å vite hvem som var 
på fartøyene et gitt årstall, forteller han. 
Sammen med sjefen for fregattene, 
kommandør Hans Christian Helseth 
oppfordrer han nå alle som
tror de har 
noe av

interesse liggende eller å fortelle 
om å ta kontakt med Kysteskadren. 
- Dersom det er bilder de vil ha igjen så
ordner vi med kopiering. Dreier det seg 
om dokumenter eller annet materiell tar 
vi ansvar for å levere det til riktig instans,
enten det er Marinemuseet eller
Riksarkivet, understreker Helseth.

Og ingen trenger frykter for ”refs” for å ha
tatt med seg gradert materiale eller andre
gjenstander da de forlot Marinen.
-  Vi gir alle amnesti så det er bare å 

ta kontakt, lover de to kommandørene. 

Bøkene blir skrevet slik at de skal både
være interessante for alle de som har 
tjenestegjort på de ulike fartøyene eller
bare er interessert i Marinen. 
Historieskrifte ne skal også kunne 
brukes videre i forskning og derfor er 
to historikere valgt til å skrive bøkene.
– Ubåtvåpenet fyller 100 år i 2009 og vi vil
da ha boken om hele historien vår klar, sier
Haakonsen. Historien om Oslo-klassen skal
være klar til siste fartøy går til kai i 2007. 

- Det er viktig for fremtiden at vi nå klarer å
ta vare på vår nære historie. De to fartøyene
representerer over 40 år med norsk
maritim militærhistorie, sier Hans 
Christian Helseth og Harald Håkonsen. 

Kobben-klasse ubåter ble bygd på det tyske
verftet Rheinstahl Nordseewerke og sjøsatt
i perioden 1964-1967. Det ble bygd i alt 15
undervannsbåter av denne klassen. 
Flere av Kobben-klassen ble rekondisjonert
på begynnelsen av 1990-tallet. Klassen 
gikk ut av strukturen i 2000. I perioden
2002-2004 ble fem Kobben-klasse ubåter
overført til den polske marine. 

Fregattene i Oslo-klassen ble bygd ved
Marinens hovedverft i Horten og levert i
perioden 1964 til 1966. I 1994 sank KNM
Oslo utenfor Austevoll, mens KNM
Stavanger ble senket som målfartøy i 2002.
Oslo-klasse-fregattene har gjennomgått
flere oppgraderinger og har vært operative 
i mer enn 20 år.  I 2005 stryker KNM Bergen
kommando, mens KNM Narvik og 
KNM Trondheim går ut de to neste årene. 
Det er en ambisjon å beholde ett fartøy 
for museale formål.

KONTAKT KYSTESKADREN

Telefon: 
55 50 48 02

Adresse:
Kysteskadren 
(merk med ubåt- eller fregatthistorie) 
Postboks 24, Haakonsvern
5886 BERGEN

SKRIVER HISTORIEN TIL “KOBBEN” OG “OSLO”

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


