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Kystvakten er i dag mer sikkerhetspolitisk 
relevant enn noensinne. Sikkerhetspolitikk er
per definisjon de forhåndsregler som en stat
gjør bruk av for å trygge sin eksistens og ivareta
sine vitale interesser. Virkemidlene omfatter
både militære og ikke-militære elementer, og
behovet for et godt samspill mellom disse 
elementene er større enn noen gang.
Terrorisme, narkotikasmugling og ulovlig inn-
vandring er noen av truslene som skal bekjem-
pes med en koordinert innsats fra Forsvaret,
politiet, tollvesenet og så videre. 
Den indre Kystvakten ble etablert i 1996.
Intensjonen var primært å få en bedre og mer
kosteffektiv overvåkning og kontroll på kysten og
i indre farvann. Dette skulle oppnås gjennom et
tettere samarbeid mellom de statlige etatene
som har et ansvar på norskekysten.
Kystvaktloven som gjelder for hele Kystvaktens
operasjonsområde, trådte i kraft i 1999. Den
autoriserer samarbeidet mellom Kystvakten og
de andre statlige etatene, og den gir de nødven-
dige fullmaktene. Spesielt fartøyene i den indre
Kystvakten har blitt et verktøy for å utføre job-
ben, det vi si overvåkning og kontroll sammen
med de andre etatene. 
Kystvakten utfører en kontinuerlig suverenitets-
hevdelse som ledes fra de operative hovedkvar-
terene. Suverenitetshevdelsen i 2003 kan blant
annet illustreres med Kystvaktens 4500 havne-
kontroller relatert til anløpsforskriftene og nes-
ten 650 kontroller relatert til losbestemmelsene.
I tillegg utførte fartøyene i den indre Kystvakten
om lag 1700 oppdrag for samarbeidende etater,
og 590 av oppdragene var for politiet mens 243
var for tollvesenet. Disse to etatene er naturlig-
vis svært viktige medspillere når det gjelder sik-
kerhetspolitisk arbeid. 
Den indre Kystvakten har blitt en god ”platt-
form” for samarbeidet mellom Forsvaret og de
andre statlige etatene. Dette samarbeidet er
helt avgjørende i forhold til de sikkerhetspolitis-
ke utfordringene som vi i dag står overfor.
Personell fra politi, toll og andre etater er ofte
om bord på Kystvaktens fartøyer og utfører kon-
troller sammen med Kystvaktens personell. Det
er også etablert et solid nettverk fra Kystvakten
til sentrale personer hos de samarbeidende eta-
tene. Gode personlige relasjoner har stor betyd-
ning for hurtig og riktig reaksjon når noe skjer,
og for effektivt samarbeid når ressursene fra
flere etater skal anvendes i en felles innsats.
Normalt ser vi effekten av det etablerte samar-
beidet i redningsaksjoner og oljevernaksjoner.
Men det er et like stort behov for dette samar-
beidet i en fellesaksjon mot smugling eller

annen kriminalitet lenger oppe på konfliktskala-
en. 
Kystvaktens personell skal kjenne normalsitua-
sjonen så godt at det unormale og uønskede
med stor sannsynlighet vil bli oppdaget og
reagert på. Fordi Kystvaktens personell daglig
inspiserer og kontrollerer flere fartøyer, vil de
ha de beste forutsetningene for å kunne opptre
korrekt og bestemt i situasjoner som måtte opp-
stå. De skal raskt og effektivt kunne samhandle
med politiet og andre relevante etater. Når det
er behov for mer maktmidler enn det Kystvakten
og politiet rår over, vil Marinens mer avanserte
våpenplattformer bli satt inn til støtte i opera-
sjonen.
Kystvakten er et godt sikkerhetspolitisk instru-
ment. Konseptet for den indre Kystvakten er nå
utprøvd med de gamle fartøyene som vi arvet fra
Bruksvakten og de nedlagte sjøforsvarsdistrik-
tene. Konklusjonen etter evalueringen er positiv,
og konseptet skal videreutvikles. Det er derfor
på høy tid å skaffe mer moderne plattformer
med våpen og utrustning som tilfredsstiller
dagens krav. Vi er i disse dager i ferd med å
velge ut rederier som kan bygge inntil 10 nye
fartøyer for tjeneste i den indre Kystvakten. Hvis
alt går etter planen, vil vi i løpet av de neste to
årene få nye fartøyer med bedre kapasitet til
suverenitetshevdelse, styrkebeskyttelse, politi-
oppgaver, tolloppsyn, fiskerioppsyn, oljevern,
miljøvern, søk og redning og alle de assistanse-
oppdragene som vi må ha en beredskap for på
kysten vår. Den nye indre Kystvakten vil bli et
viktig bidrag for å trygge vår eksistens og ivareta
våre vitale interesser.
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Sikkerhet er viktig! Bildet
viser mobiliseringsbåten 
til kommandofartøyet 
KV Andenes i forbindelse
med øvelse Blue Game.

FOTO: PER ARNE JUVANG, FMS
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BERGEN: Etter at britene fremmet et
behov om flere eksplosivryddere, sendes
nå to nye minedykkere til Irak. 
- Det er viktig for stabiliteten i oppdraget,
sier sjefen for Minedykkerkommandoen,
Morten Høvik. 

I begynnelsen av april ble syv eksplosiv-
ryddere fra Minedykkerkommandoen sendt til
Basra i Irak. Nå har to nye eksplosivryddere 
styrket avdelingen for å kunne dele gruppen opp
i to lag, og dermed gi gruppen dobbel kapasitet.
En av de to eksplosivrydderne overlevde for litt
over ett år siden en tragisk dykkerulykke i
Tjeldsundet. 

- Etter god oppfølgning fra Forsvaret er jeg klar
for å reise ned til Irak og gjøre jobben min. Det
er noe jeg ser veldig fram til, forteller han. 
- Det ligger mye ammunisjon og sprengstoff i
Irak. Mye av det er også gjemt vekk i sivile bygg. 

Udetonert ammunisjon skader og dreper
mange sivile hver dag, som på grunn av 
fattigdom prøver å detonere sprengstoffet for å
selge metallet, forteller orlogskaptein Høvik. 

Han understreker at sikkerheten til alle
eksplosivrydderne som sendes til Irak bli godt
ivaretatt. - Når et lag på fire eksplosivryddere
drar ut, er det alltid mellom ti og tjue ekstra
for å beskytte operasjonene.

side xx BLUE GAME: 
- Øvelsen var en milepæl,
sier styrkesjef Trond Grytting

side xx ASYMMETRISK CHALLENGE:
Testet evnen til å håndtere 
morgendagens terrortrussel

side xx PORTRETT:
Presseoffiser 
Thom Kunstad

– Det koster like mye å drifte Marine-
musikken i ett år som det koster å 
holde en militærøvelse med en missil-
torpedobåt i to timer.
Rene Rasmussen  fra Marinemusikken under
1. mai-feiringen i Horten. 
Gjengangeren 2. mai 2004 

- Soldatene må få uttale seg om hva de vil,
men de må være veldig klar over at det er
det politiske system som bestemmer: at
det er det politiske system som har ansvar
for hvor vi har internasjonale styrker, som
styrer pengebevilgninger, som bestemmer
hvor vi skal sende styrker og når vi skal
hente dem hjem igjen og på hvilket politisk
grunnlag.
Leder i Forsvarskomiteen, Marit Nybakk 
om norsk deltakelse i Irak.
Dagbladet 6. mai 2003. 

- Sjømilitære Samfund mener at Norge
som maritim nasjon må satse på maritime
stridskrefter som har relevante roller både
nasjonalt i norske ressursområder og
innen en allianseramme internasjonalt.
Alternativet er ikke en tung og uhåndterlig
hærstruktur.
Kommandør Hans Christian Helseth,
Dagbladet, 10. mai 2004 

- Politiet fortalte at det var utlovet en 
finnerlønn i øl, men vi drikker ikke øl, 
forteller Hermund Arnø, som sammen 
med sin kone fant den savnede miniubåten. 
Den amerikanske undervannskosten som
forsvant under øvelse Blue Game kom
endelig til rette på en strand utenfor
Stavanger. Amerikanske soldater hadde 
på spøk lovet øl i duser til den som fant 
farkosten. 
Stavanger Aftenblad, 11. mai 2004

INNHOLD

PÅ OPPDRAG NÅ

Flere eksplosivryddere til Irak

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.   

Minedykkerkommandoen deltar med ni
eksplosivryddere sammen med Hærens 
ingeniørbataljon i Irak. Oppdraget til 
kommandoen varer fra januar til juni 2004.

Fregatten KNM Narvik
deltar nå i Natos stående atlanterhavsstyrke,
Stanavforlant. Fartøyet har et mannskap på
120. Oppdraget varer i fire måneder frem 
til 16. juni 2004. 

KLIPP

De to minedykkerene er klare for utenlandstjeneste. Sjefen for
Minedykkerkommandoen, Morten Høvik sender dem stolt ned.

FOTO: TORGEIR EKELAND
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Luftforsvaret og Marinen rekrutterer i lag. 
- Vi er ute etter det samme. Begge har vi fått 
nytt materiell som skal bemannes. Derfor blir det
mye bedre når vi nå velger å kjøre rekrutteringen
sammen, forteller kaptein Lasse Hammer 
(nærmest) og orlogskaptein Ole Jørgen Eikanger.

Over 1200 ungdommer har 
søkt utdanning i Marinen for

neste skoleår. Det betyr at 
til hver ledige studieplass var det

over 10 søkere. 15 prosent 
av søkerne er jenter. 

KKaattrriinnee  GGrraammsshhaauugg
[kgramshaug@mil.no]

Forsvaret tilbyr i år langt færre plasser ved
befalsskolene enn tidligere. Dette gjelder
også for Marinen som har gått fra 150 i fjor 
til 106 plasser på befalsskolen i år. Derfor er
rekrutteringsoffiser Ole Jørgen Eikanger 
strålende fornøyd med de gode resultatene. 
- Tross turbulent tid med mye snakk om 
nedleggelse av befalsutdanningen og opp-
retting av grunnleggende befalskurs, har det
vært viktig for Marinen og hele tiden slå fast
at årets opptak kjøres som normalt, kun med
endringer i linjetilbudet, sier Eikanger. 

Rekrutteringsoffiseren tror samarbeidet med
de andre forsvarsgrenene er en av grunnene
til de gode tallene. – Vi i Marinen samarbeider
spesielt tett med Luftforsvaret. Samarbeidet
er blitt bedre de siste årene. Dette skyldes i
stor grad samarbeidet med helikoptre på de
nye fregattene som er under bygging, og
Kystvaktens helikopterbærende fartøyer, 
forklarer Eikanger, som legger til at
Vernepliktsverket og Forsvarets mediesenter
også har bidratt til å øke nedslagsfeltet.

Flere vil bli operative
Inkludert utskrevet befalskurs for
Sjøheimevernet og KNM Harald Haarfagre 
har 1253 søkt utdanning i Marinen. 
I år er det registret hele 10,4 søkere per 
plass mot fjorårets rekordår hvor det var 
åtte søkere per plass. På operative linjer er
det en økning på nesten ti prosent søkere,

mens det på tekniske linjer er en tilbakegang
på åtte prosent. 
- Lærlingbefal er fortsatt meget populært.
Her har det vært en økning fra fjoråret med
åtte prosent og hele 130 søkte på 12 plasser.
Dette er meget gledelig, smiler Eikanger. 
Han ser en stor utfordring i å rekruttere 
gutter og jenter som velger realfag på 
videregående skole. I dag er nemlig elektro
det mest populære ”nye” realstudiet. 
- Når vi får så mange gode søkere til Marinen
betyr dette at Marinen er meget godt ansett
som lærlingbedrift. Vi er både spennende og
annerledes, forteller han. 

Jentene kommer
Antall jenter som har søkt befalsutdanning
har også økt i år til tross for at de tidligere
mest populære linjene for jenter, administrasjon,
forpleining og sanitet, er lagt ned. 
Av totalt antall søkere er det i dag 15 prosent
jenter. Det er tre prosent flere enn i fjor. 
På enkelte linjer har jentetilstrømmingen
vært svært stor. For gjennomgående operativ
marine er hele 23 prosent av søkerne jenter. 
- Det er nok mange grunner til de gode 
tallene. Utdanningstilbudet og tjenesten vi 
tilbyr fenger ungdommen og frembys 
i en drakt som tydeligvis appellerer. 
Her tror jeg spesielt skole- og fartøys-
besøkene, stands, konkurranser, camper 
og profilen vi har laget med JOIN! bidrar
sterkt, påpeker Eikanger. 

Grasrota får rosen 
Eikanger legger likevel ikke skjul på at de
som skal ha den største biten av kaka for 
de gode tallene er alle som bidrar til å 
markedsføre Marinen som utdannings- og
tjenestested.
- Vi er heldige som har så mange hyggelige
og initiativrike befal og offiserer som er
utmerkede ambassadører og veiledere for
ungdom som skal fatte viktige valg mot et
yrke som er alvorlig og krever mye av den
enkelte. 

Utfordringen til Marinen er nå å holde 
søkerne varme frem til opptaksperioden som
starter på befalsskolen i slutten av juli. 
De kommende elevene skal blant annet både
få film om livet i Marinen, i tillegg til brev,
SMS og e-post for å minske frafallet frem til
testene starter.  Det er også laget et eget
opplegg for kvinnelige søkere. Dette 
inkluderer tettere oppfølging frem til 
oppmøte,  i tillegg til to dagers tidligere 
opptaksstart for jentene på befalsskolen. 

Få oversikt over søknadstallene på
www.marinen.no

REKRUTTERER MED SUKSESS
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Tid: 23. september 2003

Sted: Utløpet av Loch Ryan, S
kottland

Hvem: Ken Thomas Bjørk (22)

Natos stående minerydderstyrk
e MCMFORNORTH er samlet på øv

else

Northern Light i farvannet ru
ndt Skottland. Klokken er 18.

43 og

det norske minejaktfartøyet K
NM Oksøy skal til å fortøye v

ed

siden av støttefartøyet M/V T
ormentor i forbindelse med en

overflytting av øvelsesminer.
 Marinegasten Ken Thomas Bjør

k er

med på fortøyningsrullen. Båd
e han og resten av mannskapet

 har

gjort dette mange ganger før.
 Likevel vil 22-åringen sent 

glem-

me denne kvelden. En altfor s
tram trosse fører til at pull

erten

ryker. Ken Thomas får en del 
fra denne i venstre kne. Nå v

et

han at han ikke kan fullføre 
førstegangstjenesten på KNM O

ksøy.

Marinegasten blir flydd i all
 hast til et lokalt sykehus i

Skottland. 

Når
sikkerheten 

svikter...

TEMA: SIKKERHET I MARINEN



- Jeg skjønte ikke så mye med en
gang. Kjente ingen smerter og det er

ikke noe godt tegn. Det første jeg
tenkte var at jeg måtte forlate KNM

Oksøy, noe jeg absolutt ikke ville.
Besetningen hadde jo planlagt en

tur til Liverpool.

VViiddaarr  HHooppee
[vhope@mil.no]

Slik beskriver Ken Thomas Bjørk de første
minuttene etter at delen fra pullerten traff
ham i foten. Tilstanden hans var alvorlig og
noen kolleger om bord kom straks og hjalp til
mens de øvrige ventet på redningshelikopter.
Da Ken Thomas våknet opp på sykehuset i
Ayre stod skipskameraten Amund Hatlevik og
passet på. I samme øyeblikk ble storebror Roy
Morten fraktet over til Skottland i all hast.

Ville gå Sjøkrigsskolen
I Marinen møter Ken Thomas sammen 
med kjæresten Ragnhild Dalbon i Bergen.
Mossingen skal møte personell i Saniteten i
Sjøforsvaret, men tar seg tid til et intervju.
Han har fremdeles store smerter i kneet og
må støtte seg til en krykke, selv åtte måneder
etter ulykken. 
- Jeg har fagbrev i serviceelektroniske fag og
hadde ambisjoner om å fortsette som lærling
i Forsvaret og eventuelt gå Sjøkrigsskolen.
Slik det ser ut nå antar legene at kneet aldri
blir helt bra igjen, forklarer han. 

Siden ulykken har 22-åringen tilbrakt store
deler av tiden på sykehus, men like før jul
fikk han mulighet til å besøke mannskapet
på minejaktfartøyet. 
- Da skulle noen av de vernepliktige 
dimittere. Jeg fikk gratis flytur og hotell-
opphold, og vi fikk en helaften med pizza.
Det var en fin dag. 

Hell i uhell
At ulykker inntreffer er noe Ken Thomas 
har lært å finne seg i. 
- Vi har hatt mye terping på sikkerheten. Men
vi er mange om bord og det er store fartøy.
Jeg hadde flaks at delen traff beinet og ikke
et mer kritisk område på kroppen, men jeg
var svært uheldig siden den i det hele tatt
traff meg, forklarer han. 
Ken Thomas er takknemlig for støtten 
han har fått fra Forsvaret.
- Jeg har snakket mye på telefon med Jo
Tidemann (tidligere skipssjef på KNM Oksøy,
nå KNM Karmøy, red. anm.). I tillegg har jeg
hatt god kontakt med Saniteten i Sjøforsvaret
og skipskamerater om bord, forteller han. 
- Det er helst de lange oppholdene på 
sykehusene som har vært frustrerende. Jeg
har gått mye på medisin og nå når det er blitt
varmere i luften kjenner jeg smerten oftere.
Forholdet til Forsvaret har vært bra, sier han. 

Ken Thomas skulle aller helst seilt med KNM
Oksøy nå. - Jeg har møtt veldig mye sympati
og mannskapet har støttet meg skikkelig. 
Jeg vil takke alle de som gjorde en svært god
jobb med førstehjelpen, og Amund Hatlevik og
de personen som befant seg i ROV-hangaren
da ulykken inntraff. Og selvfølgelig resten av
besetningen på daværende KNM Oksøy, sier
Ken Thomas som har tilbrakt mye tid til 
fisking sammen med kamerater i Moss 
etter ulykken. Til høsten vurderer han å 
kaste seg inn i studier. 

- Jeg hadde hell i uhell
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I Marinen møtte Ken Thomas
Bjørk sammen med kjæresten
Ragnhild Dalbon i Bergen.

I 2001 startet Generalinspektøren for Sjøforsvaret et arbeid 
for å effektivisere sikkerheten i Marinen. Hovedhensikten med
arbeidet har vært å redusere antallet ulykker. I 2003 hadde
Marinen flere alvorlige ulykker. Alarmsentralen registrerte 
14 hendelser relatert til personskader. I mai 2004 døde 
skiltvakten som ble funnet livløs i vannet ved MTB-kaien 
på Haakonsvern. 
Sikkerhet i Marinen er et avdelingsansvar som  følger 
kommandolinjen. I henhold til bestemmelse for Sjøforsvaret

1.5 ( Sikkerhetsstyring i Sjøforsvaret)  ivaretar Sjøforsvarets
sikkerhetsutvalg sikkerheten til de maritime styrkene,  
som øverste rådgivende organ for generalinspektøren.
Sikkerhetsutvalget utøver sin funksjon gjennom sekretariatet
som ledes av sjefen for KNM Tordenskjold, Skole for skips-
teknikk og sikkerhet. Sekretariatet har knyttet til seg sentrale
aktører ved Fellesoperativt hovedkvarter, Forsvarets 
logistikkorganisasjon, Kysteskadren, Kystvakten og 
Saniteten i Sjøforsvaret.

FAKTA SIKKERHETSSTYRING I SJØFORSVARET

TEMA: SIKKERHET I MARINEN
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Kulturen må endres

Sikkerhet skal være en integrert
del av all aktivitet i Marinen.

Både hjemme og i internasjonale
oppdrag skal det alltid tenkes

sikkerhet først. I tre år har
Marinen hatt et spesielt fokus på

sikkerhet.

KKaattrriinnee  GGrraammsshhaauugg
[kgramshaug@mil.no]

-  Jeg ønsker at vi skal etablere en ny kultur
når det gjelder sikkerhet i Marinen. I dette
arbeidet er innrapportering viktig, og det 
krever åpenhet og vilje til å blottstille seg. 
Vi må alle melde fra om uhell og ulykker 
for å bli bedre på sikt. Det sier general-
inspektør i Sjøforsvaret, kontreadmiral Jan
Eirik Finseth, bestemt. Han forstår at det 
kreves en kulturendring for å få dette til, men
påpeker at dette er noe alle må ta inn over seg. 

Ønsker oversikt
- Vi må gå i gang med å forbedre det vi har 
og jobbe mer systematisk. I dag har vi ikke 
oversikt over antall ulykker og det kan vi ikke
leve med i fremtiden, understreker han.  

Sikkerhetsstyring i Sjøforsvaret ble etablert 
i 2001 og har som mål å systematisere 
sikkerhetsarbeidet i Marinen og på den måten
få ned tallet på ulykker og hendelser. 
- Jeg liker ikke at fremdriften i dette arbeidet
har gått saktere enn det vi hadde satt 
oss som mål. Innføringen av hendelses-
rapporteringssystemet har blant annet drygd
ut og jeg ønsker nå fortgang i dette arbeidet,
påpeker generalinspektøren, som fremhever
at han tar sikkerhetsstyring svært alvorlig 
og forventer at resten av organisasjonen 
gjør det samme.  

Målet for generalinspektøren er klart: 
- Marinen skal løse sine oppgaver uten at 

personellets liv eller helse settes på spill. 
- Materiell og miljø skal ikke utsettes for 

unødig slitasje eller skade. 
- Arbeidsmiljøet skal preges av trivsel 

og sikkerhet samt motivere til 
ansvarsfølelse hos den enkelte. 

- Marinen skal søke tilnærming fremfor 
spesialordninger og unntak.

Bedre krigere
Sjefen for Sjøforsvarets skoler leder
Sjøforsvarets sikkerhetsutvalg som er øverste
rådgivende organ for sikkerhet i Marinen. 
- Målet er at vi skal bli enda bedre krigere
gjennom våre operative plattformer. 
Det er en kjensgjerning at vi utsetter oss 
for risiko ved utførelse av oppdrag.
Sikkerhetsstyring skal ikke være en hemsko,
men et virkemiddel til bedre utførelse av 
oppdraget. Utviklingen i dag er større fokus
på samfunnsikkerhet. Marinen skal og må
være i forkant når det gjelder sikkerhet, 
sa flaggkommandør Atle Karlsvik på
Sjøforsvarets sikkerhetsseminar. 

Lov å feile
Generalinspektøren ønsker å fremskaffe 
en kultur i Marinen som forbedrer seg 
hele tiden. 
- For å få dette til er det svært viktig at uhell
og hendelser rapporteres og erfaringene 
brukes aktivt i etterkant. Vi må få et regime
som gjør at vi tør å rapportere hvor der er 
lov å feile,  påpeker Finseth. 

- Vi i Marinen skal produsere reell sikkerhet
på utøvende nivå, med et skarpt fokus på den
spisse enden. Gode rutiner, properhet, 
kompetanse og skikkethet er en del 
av dette bildet, sier han.

Mål: Utdanne personell innen risikohåndtering 
for å ivareta våre interesser i et nasjonalt og 
internasjonalt samvirke. 

Status: Bachelor i Risk Mangement ble godkjent i 
Høgskolerådet 14. mai. KNM Tordenskjold/ 
Skole for sikkerhet og skipsteknikk og 
Høgskolen i Gjøvik er ansvarlig

Mål: Gjennomføre kurs for fartøysledelsene 
innen HMS Sjø. 

Status: To kurs er kjørt og flere er planlagt.  

Mål: Skaffe kunnskap fra samarbeidende marine.
Status: Prosjektplan for dette er ferdig medio juni. 

Mål: Revisjonen av tjenestereglementet SAP 1 E.
Status: Dette arbeidet pågår og gjør sikkerhets-

styring til en del av reglementet.

Mål: Opprette et rapporteringssystem i 
Kystvakten og Kysteskadren.

Status: Hendelsesrapporteringssystemet Safir skal 
fra sommeren av testes ut på KNM Horten, 
KV Svalbard og på Undervannsbåtflotiljen. 
Til høsten starter innføringen på de andre 
fartøyene og avdelingene i Marinen. 

Mål: Starte revisjon av om bord-prosedyrene 
for fartøyene. 

Status: Dette arbeidet pågår med Kysteskadren og 
Kystvakten som ansvarlig.

Mål: Innarbeide sikkerhetsstyring i eksisterende 
utdanning og vektlegge holdningsskapning. 

Status: I mai i år ble første undervisning gjennom-
ført på rekruttskolen KNM Harald Haarfagre. 
Skal bli obligatorisk for hver kontingent.  
dette er ferdig medio juni. 

MÅLSETTING FOR
SJØFORSVARETS

SIKKERHETSUTVALG 2004
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Likhet mellom avdelinger, kontroll med 
det vi gjør og forenkle det vi holder på med.
Det er målene til orlogskapteinene 
Per Gamlemshaug og Johan Løberg. 
De to er sikkerhetssyringsoffiserer i 
henholdsvis Kysteskadren og Kystvakten 
og er nå klare med lanseringen av 
rapporteringssystemet.  
– Vi ønsker å legge det operative arbeidet
så tett opp til det sivile sikkerhetsstyrings-
systemet, ISM-koden, som praktisk mulig,
forteller de to. 

Forenkler rapporteringen 
- Rapporteringssystemet Safir skal 
forenkle rutinene og  det skal ikke ta mer
enn en  time å lære seg det. Det skal bare
skrives en rapport, og så blir den videre-
sendt til alle som måtte trenge en kopi,
lover orlogskapteinene. 
- Rapporteringssystemet er en del av ISM-

koden, og når vi har det på plass har vi 
tilfredsstilt kanskje det viktigste punktet,
forteller Løberg. Det neste vi da må gjøre
er at vi setter oss et mål for hva vi forventer
å oppnå av sikkerhet, i tillegg til at vi må ha
en landorganisasjon på plass som sikrer at
rapportene blir fulgt opp.

Representanter fra utvalgte fartøy og land-
organisasjoner var i midten av mai på kurs
i Safir og begynner nå å ta det i bruk. I hver
flotilje og på hver skvadron skal det finnes
en utpekt person som skal syte for at hver
rapport blir sett på og nødvendige tiltak
satt i verk. 
– Det er viktig at vi får et felles system 
for hele Marinen og ikke driver seks 
ulike rederier som i dag, sier de to. 
Om bord ser de for seg at nøkkelpersonene
får tilgang til å rapportere hendelsene
direkte inn systemet, mens resten av
besetningen får en nummerert blokk 
med meldingslapper.  

Refses for rapport
Fra rapporten blir skrevet ute på fartøyet
skal det settes en tidsfrist før fartøyene 
får svar på hva som kommer til å bli 
gjort med rapportene og hvilke tiltak 
som iverksettes. 
- Selvsagt kan det ta tid før endringene 
faktisk blir utført, men det er viktig at 
fartøyene på denne måten får beskjed om
at meldingene blir tatt på alvor, påpeker
Gamlemshaug. 

I løpet av sommeren starter uttestingen av rapporterings-
systemet Safir. Målet er en læringsløyfe hvor avvik blir
behandlet og tiltak satt i gang for å unngå at uønskede 

hendelser gjentar seg. Systemet er bare ett av flere 
tiltak fartøyene og avdelingene skal i gang med. 

KKaattrriinnee  GGrraammsshhaauugg
[kgramshaug@mil.no]
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Og de to har tro på at rapporteringssystemet vil
ha positiv effekt dersom det brukes riktig.
- Statistisk sett viser det seg at åtte av ti feil

som blir gjort skyldes menneskelig svikt. 
Bare 20 prosent skyldes feil på utstyr. 
Og bak hver større ulykke som inntrer, har det
statistisk vært 300 ”nestenuhell”, forteller
Løberg.  

Nå jobbes det med å linke Safir opp mot det
eksisterende vedlikeholdssystemet Maximo.
- Samtidig må vi huske på at alt dette bare er
verktøy, og det er bruken av det som avgjør 
om vi får noe nyttig ut av det. For å lykkes er vi
avhengig av en ledelse som forlanger at dette
blir brukt, sier Løberg. 

For at rapporteringssystemet skal gi den 
institusjonelle læringen som er ønskelig er det
nødvendig at det etableres en kultur for å melde
fra om hendelser som kunne ført til en ulykke. 
- I dag er det slik i Marinen at man risikerer å få
refs om man gjør en feil. Ingen vil for eksempel
gå på grunn med vilje. Vi må komme så langt 
at man refses bare dersom man unngår å 
melde fra om at en uønsket hendelse har
skjedd, forteller Løberg.

Enklere dokumentasjon
Løberg og Gamlemshaug har løsning i sikte for
alle de som er lei av å leite i ulike bøker for å
finne frem til prosedyrer og regler som gjelder
for stillingen. 
- Vi ønsker å få på plass et elektronisk verktøy

som samler all nødvendig informasjon om 
gjeldende instrukser og prosedyrer. 
I dag ser vi ofte at det finnes gode prosedyrer,
men at disse ikke blir fulgt fordi de er vanskelig
tilgjengelig, forteller de to. Undervannsbåtflotiljen
er i gang med å lage en slik samling for ubåtene.
De to jobber også med ledelsesverktøyet 
”crew-net”, som inneholder informasjon om
personellets og fartøyets kompetanse, som for
eksempel sertifikater, utdanning, utsjekker og
gjennomførte generalmønstringer. Dette blir nå
testet ut mellom KNM Tordenskjold og
Undervannsbåtflotiljen. - Ved å bruke dette 
kompetanse-administrasjonssystemet kan man
med enkle tastetrykk finne ut  om alle om bord
har den nødvendige kompetanse og hva som
eventuelt mangler, forteller Løberg.

Skal en ulykke eller 
nestenulykke rapporteres 

gjennom dagens system, er det
ifølge de som benytter 

systemet, et omfattende 
papirarbeid som må til. 

– Dette er alt for tidkrevende. 
ØØyyvviinndd  BBrreeiivviikk

[obreivik@mil.no]

Det mener skipssjefen på KNM Hinnøy, kaptein-
løytnant Eirik Otterbu. – Derfor blir mange 
uønskede hendelser ikke rapportert, fortsetter han.  

Skjer ofte
KNM Hinnøy deltar for tiden i Natos stående mine-
rydderstyrke, MCMFORNORTH, og skipssjefen 
vedgår at tidspress og krav om høy operativitet til
tider kan føre til at man må inngå kompromisser
med sikkerheten. 
- Det er klart at det skjer små uregelmessigheter
ofte, sier Otterbu og forteller om en rekke små
situasjoner som kan oppstå på et minejaktfartøy. 
– Men det blir ofte slik at man bare påpeker det til
den som gjør det uregelmessige, og så slutter
saken med det, legger han til. 
Dette er ifølge skipssjefen beklagelig. 
– Da mister man muligheten til å lære av andres

feil, og det er helt klart uheldig, sier han. Grunnen
til at mange nestenuhell ikke blir rapportert ligger
ifølge Otterbu i at rapporteringssystemet, slik det
finnes i dag, er alt for omfattende og tidkrevende. 
– Dessuten bør ikke systemet være slik at det man
rapporterer kan brukes mot en i neste øyeblikk,
presiserer han. 

Etterlyser enklere system
Det er altså et enklere rapporteringssystem 
skipssjefen mener er nødvendig for at fartøyene
skal rapportere flere av de uønskede hendelsene
som oppstår. 
- Slik det er nå må man sette seg ned og skrive 
en drøss med signaler som skal sendes rundt til
forskjellige instanser. Det er det rett og slett ikke
alltid vi har tid til, sier Otterbu.
– Dessuten får vi ikke god nok respons slik at vi får

se resultater av det vi rapporterer, fortsetter han. 

Siden KNM Hinnøy nå seiler under Nato-flagg,
samarbeider fartøyledelsen tett med fartøyer fra
andre nasjoner. Otterbu sier den norske Marinen
ligger omtrent likt med de fleste andre nasjonene 
vi bør sammenligne oss med når det gjelder 
sikkerhet. 
- Vi har kanskje en mer fleksibel tankegang som gir
oss større frihet i hvordan man utfører et oppdrag i
forhold til noen andre nasjoner. 
Det går jo en grense for hva som er overdreven
regelbruk og hva som må til for at man skal 
kunne løse et oppdrag, sier han. – Det eneste 
sikre med en plan er at den må endres underveis. 

Selv om det ifølge Otterbu er et stykke igjen før
rapporteringssystemet er så godt som det burde
være, uttrykker han at det har skjedd mye 
positivt de siste årene. 
- I oljeindustrien er det slik at man nesten blir sett
rart på hvis man ikke rapporterer en uønsket 
hendelse i løpet av en fjorten dager lang periode. 
Det er opp på et slikt nivå vi må komme oss. Vi
beveger oss i riktig retning, men det må 
gjøres enklere enn nå, sier Eirik Otterbu. 

- For tidkrevende
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Skipssjef på 
KNM Hinnøy, Eirik Otterbu,
mener dagens rapporte-
ringssystem er for tidkre-
vende.



- Sikkerhet er et fellesansvar

TEMA: SIKKERHET I MARINEN

- Den største utfordringen vi har
nå er å spre kunnskap om de
sikkerhetsbestemmelsene vi 

faktisk har, og samtidig få 
menneskene i organisasjonen til

å forstå kompleksiteten av
sikkerhetsstyringsarbeidet. 

KKaattrriinnee  GGrraammsshhaauugg
[kgramshaug@mil.no]

Det sier orlogskaptein Tom Roger Hansen, 
avdelingsleder ved Skole for skipsteknikk og 
sikkerhet (SSS). Skolen er Marinens sikkerhets-
forvalter og har fagmyndighetsansvar for sikker-
hetsstyring. Gjennom kunnskap, holdning og
handling skal sikkerhet gjennomsyre all aktivitet
i Marinen. Sammen med balansert målstyring
blir dette et helhetlig kvalitetssystem.

- Vi kan ikke avgrense sikkerhetsstyring til å
bare gjelde debatten om et hendelses-
rapporteringssystem eller opprettelsen av en
bachelorgrad. Sikkerhets-styring er mye mer
sammensatt enn det, påpeker Hansen. 
– Den største fallgruven Marinen kan gå i nå er 
å monopolisere sikkerhet og ikke se det som et
felles ansvar for alle avdelinger i Forsvaret på
tvers av forsvarsgrener og de ulike pilarene som
forsvarssjefen styrer etter, mener han. 

Fokusert på sikkerhet
KNM Tordenskjold, med SSS som ansvarlig, er 
i tillegg til å være kompetanseansvarlig også
hovedleverandør av sikkerhetsopplæring.
Skolen tilbyr alt fra bachelorgrad i Risk
Management til en times forelesning på KNM
Harald Haarfagre.
- En av de viktigste aktivitetene i Marinen, med
hensyn på å ivareta sikkerheten, er Sjøforsvarets
sikkerhetsseminar som går av stabelen i april
hvert år, forteller skolesjef, kommandørkaptein
Vigleik Tellnes. 
Seminaret fungerer som en ”generalforsamling”
hvor man inviterer sivil presse, aktuelle aktører
og bidragsytere fra det sivile samfunnet til å
jobbe i fellesskap for å oppnå sikkerhet på tvers
av etater og organisasjoner. Skolen har nå 
spesialbygd en utdanningsrekke som fokuserer
direkte på risikohåndtering, mens andre kurser
innen sikkerhet har SSS alltid kjørt. 

- Hovedgrunnen til at Marinen satser så sterkt
på risikohåndtering er at operativiteten skal

økes. Dette skal være et viktig bidrag 
for å fremskaffe stridsevne for våre

fartøyer og avdelinger, 
mener han. 

– Sikkerheten om bord er skipssjefen sitt ansvar
og vi skal gjøre vårt for at han og hans mann-
skap skal bli best mulig til å opprettholde trygg-
heten for egen besetning i både nasjonale og
internasjonale operasjoner, sier han. Opplæring
skal bli gitt etter hva en gjør og hvilke oppgaver
en har. 

Bygger på eksisterende
Hansen har ikke tro på at nye systemer og 
regimer er det som skal til for å revolusjonere
sikkerheten i Marinen. 
– Vi har systemer i dag som ikke blir fulgt.
Tjenestereglementet vårt er et resultat av 500
års sjømilitær historie og er på mange måter
svært dekkende, mener orlogskapteinen. 
Derfor skal ikke Marinen innføre noe helt nytt,
men benytte eksisterende organisasjon med 
tilhørende styrende dokumenter. Vi skal bli gode
ved å systematisere våre erfaringer og bli 
bevisste på hva vi gjør i dag og bygge videre på
Marinens kultur, understreker han.   
- Å arbeide i Forsvaret er annerledes enn å
jobbe ute i for eksempel et sivilt rederi. Vi skal
være forberedt på å holde aktiviteten oppe når
det er så kaotisk at resten av samfunnet stopper
opp. Da handler det om å kunne håndtere den
risikoen som finnes på en best mulig måte,
påpeker han. 

Samarbeid i Forsvaret
Dette arbeidet er ikke noe Marinen er alene om i
Forsvaret. - Vi har et klart ansvar for å finne 
felles løsninger i hele Forsvaret og vi samarbeider
tett med de andre grenene, forteller Hansen. 
Alle avdelinger i Forsvaret skal både kunne arbeide
fellesoperativt og være gripbare. Da må dette
også reflekteres i arbeidet med sikkerhetsstyring. 
– Vi må ikke bare ha en felles forståelse internt i
det norske forsvaret, vi må også gå ut å se hva
våre allierte gjør for å bli samkjørt med de vi skal
samarbeid med internasjonalt, understreker han. 
Hansen påpeker at når et fartøy eller en 
avdeling er på oppdrag er de avhengig av å
kunne stole fullt og helt på hverandre. 

Da er måloppnåelsen viktigere enn hvilken 
uniform man bærer eller hvilke flagg 

man har på skulderen.  
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- Orakler i Forsvaret er 
livsfarlige, mener general-
inspektøren. Marinen skal i

fremtiden satse på folk som har
egne meninger og mot til å 

løse oppgavene på den måten 
de synes er best. 

Og selv vil han bare sette kursen,
resten skal bestemmes nedover 

i organisasjonen. 

PPiiaa  WWiiddtthh
[pwidth@mil.no ]

- Vi i Forsvaret må slutte å detaljstyre det som
skjer i avdelingene våre. Som ledere skal vi sette
rammen, men så blir det opp til den enkelte i
organisasjonen å løse oppdraget på best mulig
måte, sier generalinspektøren for Sjøforsvaret,
Jan Erik Finseth.

Frihet med ansvar 
- Mål og delmål skal være så klare og tidfestet 

at det nærmest blir en konkurranse om å løse 
oppdragene, sier Finseth bestemt.  
En slik måte å organisere Marinen på, betyr at 
det må aksepteres at folk av og til kan feile. 
Generalinspektøren mener det er viktig at de 
ansatte i Marinen tør å si nei til ideer og tanker,
men så komme med egne kreative forslag.
- Vi må gi honnør til de menneskene som tør å 
forsøke. Og om det ikke går bra, må vi ikke gi
refs, men korrigere dem slik at de får med seg en 

positiv og nyttig lærdom. De som er opptatt av
sjefens mening er farlige, mener kontreadmiralen.  
Han oppfordrer personellet i Marinen til å være 
kritiske, deltakende og åpne, og vil bryte med opp-
fatningen om at det er sjefen som bestemmer alt. 
- Jeg tror på umiddelbar tilbakemelding, også til
meg. De ansatte må si i fra hvis de mener det jeg
gjør er galt, sier Finseth.
- For eksempel synes jeg personlig at 

rekrutteringsplakatene som har vært brukt i år,
skyter langt over mål, men jeg er jo 47 år, smiler
Finseth.
- Jeg tror på det hele mennesket, folk som kan
reflektere, som har sine egne meninger. Folk yter
mer og bedre i et miljø preget av frihet og ansvar.
Min ledelsesfilosofi er å gi klare mål og 
intensjoner, delegere myndighet, og ikke 
akseptere posisjonering, poengterer Finseth.
- Alle tunge beslutninger som løftes oppover, skal
og må komme til meg med en anbefaling til løsning.
Dersom de ikke gjør det, sender jeg saken tilbake
med melding om en anbefaling, sier han

Vil lære næringslivet 
Finseth vil at Marinen skal gi kreditt til folk som 
er gjennomgående kritisk. Denne verdien synes
Finseth dessverre har gått i glemmeboken hos 
sivile næringslivsledere.
- Den sivile bedriftsledelsen går mot en klarere

rolledeling mellom ledelsen og de ansatte, der
avstandene mellom topp og bunn er i ferd med 
å bli større, forteller Finseth. Det norske
Forsvaret har lange tradisjoner for organisasjons-
og lederutvikling. Forskning og utvikling innen
psykologi, organisasjonspsykologi og ledelse i
Norge har ofte hatt sitt utspring i Forsvaret.
- Som leder i Forsvaret gjennom mange år,
mener jeg norsk næringsliv bør se til Forsvaret
for å lære mer om hvordan ledelse og seleksjon 

av ledere med en norsk tilnærming kan gjøres.
Jeg mener vi har grunnlag for å si at vi er best i
Norge på å selektere og å utdanne ledere, og vi
blir stadig bedre.

Trenger ingen Ramboer
Generalinspektøren trekker fram Marinens 
fartøyer som eksempler på desentralisert  
beslutningsmyndighet. Fartøyssjefens rolle er å
sørge for at båten kan navigeres i 40 knop, 
samtidig som det tas raske, viktige beslutninger. 
- Dette krever et samstemt team der sjefen har
vært tydelig på intensjon med oppdraget, slik at 
alle har samme forståelse, men selv kan fatte 
selvstendige beslutninger innenfor sine områder,
sier han. Folk som jobber sammen på et trangt
fartøy, får en unik erfaring i å kommunisere tyde-
lig. 
- Om bord nytter det ikke med ulne synspunkter,
ei heller å ”snike” seg unna folk man ikke ønsker
å forholde seg til. Finseth mener denne erfaringen
kommer godt med for dem som senere skal jobbe
med administrative oppgaver.
- Vi leter etter individualister, som klarer å jobbe i
team og som har en  kollektiv orientering og en
helhetlig forståelse. Forsvaret er nå omstilt til
den moderne tid, noe som betyr at måten 
organisasjonen drives på, og menneskene som
jobber der må endre seg også, sier Finseth. Men
generalinspektøren innrømmer at dette ikke er
gjort over natta. Marinen er godt i gang med å
velge ut lederne som skal være mot fremtiden.
Emosjonell intelligens er viktigere enn noen sinne
og generalinspektøren mener at hardbarkede
militære ledere ikke passer inn i dagens moderne
forsvar. 
- Det jeg ønsker er reflekterte mennesker, ikke
Ramboer, understreker generalinspektør Jan
Eirik Finseth.  
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– Rocknes-forlistet var et godt eksempel
på desentralisert beslutningsmyndighet.
Da gikk involverte fartøyene umiddelbart
mot det aktuelle stedet og avventet nær-
mere ordre mens oppdraget pågikk, sier
generalinspektør Jan Eirik Finseth. 
Her på bro sammen med skipssjef på 
KV Titran, Terje-Christian Karoliussen. 

- Ikke la sjefen bestemme



Gjennom tre hektiske uker i april 
og mai trente over 60 fartøyer og 
6000 mennesker fra 14 land sammen 
i Skagerrak, langs Sørlandskysten og 
nordkysten av Danmark. 

23.-25. APRIL: SAMLING I KRISTIANSAND 
Før øvelsen startet lå store deler av de militære styrkene 
samlet i Kristiansand. På Kjevik ble det etablert logistikk-
element og base for helikoptre og eksplosivryddere og i 
sentrum ble det arrangert åpent skip på de fleste av 
fartøyene, både norske og utenlandske. 
Flere tusen kristiansandere benyttet sjansen til å oppleve 
et marinefartøy på nært hold. 
Fredag kveld ble 11 marinegaster fra et nederlandsk 
fartøy overfalt og banket av 20-30 lokale ungdommer i
Kristiansand havn. Forholdet ble anmeldt til politiet og 
den nederlandske marinen forholder seg nå til saken 
som en ren politisak. 

26. APRIL: MINERYDDING OG ASYMMETRISKE TRUSLER 
Øvelsens første del, det serialiserte programmet, ble kjørt i
gang for fullt. Gjennom denne fasen av øvelsen gikk de 
ulike enhetene i styrken gjennom et forhåndsbestemt 
øvelsesprogram som trente styrkene på enhetsnivå. 
Fokus for årets øvelse har vært det nye trusselbildet. 
Derfor har det blitt trent ekstra mye på mineryddings-
operasjoner, samt håndtering av asymmetriske trusler. 

dag 
for 
dag

30. APRIL: DEMONSTRERTE TERRORKONTROLL
Marinejegere tok kontroll over KV Andenes i Oslofjorden. Det 
arrangerte stuntet skjedde foran øynene på et stort pressekorps og en
rekke høytrankede offiserer fra både norsk og utenlandsk forsvar. Ved å ta
kontrollen over KV Andenes, demonstrerte marinejegerne blant annet sin
kapasitet til å håndtere asymmetriske trusler. Forsvarssjefen og
forsvarsministeren gav tydelig uttrykk for at de var fornøyd med 
øvelsens fokus på asymmetriske trusler da de besøkte fartøyet. 

30. APRIL – 1. MAI: SYNLIG I HOVEDSTADEN 
Gjennom denne helgen lå hele 60 fartøyer fortøyd i Oslo og i løpet av 
de tre sommerpregede dagene besøkte hele 30 000 mennesker fartøyene
som lå fortøyd i sentrum. Samtidig holdt rekrutterings-offiserer fra 
både Sjø- og Luftforsvaret stands der man kunne komme og få 
informasjon om utdanning i Forsvaret. 

2. MAI: BLUE GAME PÅ TV
Deler av det direktesendte programmet God Morgen Norge ble sendt fra
kommandofartøyet under Blue Game, KV Andenes. Øvelsen var også på
andre måter godt synlig i media med oppslag både på TV, radio og i avisene. 

6. MAI: UNDERVANNSFARKOST ER LØS
Etter at ryktene har svermet i lengre tid, blir det kjent at det amerikanske
minejaktfartøyet ”Swift” mistet en autonom undervannsfarkost en uke 
tidligere. Den ca tre meter lange miniubåten ble funnet 11. mai.
Amerikanerne vekte oppsikt med sin deltagelse i øvelsen fordi de stilte 
med et fartøy som kunne gå i 50 knop, og som hadde delfiner om bord. 
Et stort pressekorps var til stede da amerikanerne demonstrerte utstyret
sitt i Marvika ved Kristiansand, 10. mai.

Slik konkluderer flaggkommandør Trond
Grytting etter tre uker som styrkesjef for de
multinasjonale enhetene som deltok på årets
største Nato-øvelse i Nord-Europa, øvelse 
Blue Game. 

Med 14 deltakende nasjoner, rundt 60 fartøyer,
30 fly, flere landavdelinger og 6000 deltagere,
satte øvelsen et markant preg på det store 
øvelsesområdet som strekte seg fra
Sørlandskysten og Skagerrak til nordkysten av
Danmark og deler av Kattegat. I løpet av de tre
ukene øvelsen varte, trente den multinasjonale
styrken med hovedfokus på håndtering av 
asymmetriske trusler, håndhevelse av 
våpenembargo og minekrigsoperasjoner. 
De omfattende operasjonene ble ledet fra
Fellesoperativt Hovedkvarter i Stavanger. 

– Jeg anser denne Nato-øvelsen
for å være en milepæl i forhold til 

å etablere bilde og få kontroll i det
kystnære operasjonsområde 

hvor sjø og land møtes. 
ØØyyvviinndd  BBrreeiivviikk  oogg  OOllee  AAnnddrreeaass  UUttttbbeerrgg

[redaksjonen@marinen.no)

TIDENES ØVELSE

FOTO:   ØYVIND BREIVIK



10. - 13. MAI: HEKTISK AVSLUTNING
Øvelsens siste del, ”freeplay”-delen, ble sparket i gang. 
Det var under denne delen man satt ut i praksis det som
ble trent i det serialiserte programmet. ”Freeplay”-delen
bød på god trening i å finne og nedkjempe trusler til vanns
og til lands slik at både luftstyrker, sjøstyrker, Heimevernet
og Kongens Garde fikk trent seg på sine spesialiteter.
Takket være godt samarbeid mellom Forsvaret og sivile
rederier kunne mange sivile fartøyer bli bordet og 
kontrollert av blant annet marinejegere. 

10. MAI: UBÅT I TRÅLEN 
Det danske fiskefartøyet ”Marie Helene” fikk den tyske 
ubåten U29 i trålen mens fiskefartøyet trålte etter fisk i
Skagerrak. Ingen personer kom til skade i hendelsen, og
ubåten kunne fortsette deltagelsen i øvelsen straks den 
kom fri fra trålen. 

12. MAI: BRITISK MINIUBÅT FORSVINNER 
Det blir kjent at nok en miniubåt var forsvunnet under
øvelsen. Denne gangen var det det britiske fartøyet HMS
Penzance som hadde mistet en ROV, en fjernstyrt miniubåt
som er koblet til moderfartøyet via kabler. I midten av mai
var farkosten fortsatt ikke funnet.

13. MAI: STYRKEN SPLITTES 
Blue Game ble avsluttet og styrken seilte hver til sitt. 
I Fredrikshavn deltok utvalgte enheter i ”hot wash-up”. 

””JJooiinntt  IISSTTAARR””
Bygging av situasjonsbilde og samarbeid på
tvers av nasjoner og forsvarsgrener var viktig
for å oppnå målene med øvelsen, og det er
spesielt dette Grytting er fornøyd med i 
etterkant av øvelsen. Ved at alle de deltagende
enhetenes ulike sensorer ble satt i system,
kunne styrkesjefen og hans stab lese ut en
nesten komplett oversikt over 
situasjonen i øvelsesområdet. I praksis betyr
dette at både hær, sjø- og luftstyrker bidrog
med informasjon som samlet bygget et bilde;
en prosess som på fagspråket kalles ”Joint
ISTAR” (Intelligence Surveilance Target
Aquisition and Reconnaissance). 

- Joint ISTAR består av et system av systemer
og et nettverk av sensorer. Basert på 
informasjon fra marinefartøyer under og over
vann, fra fly, satellitter og fra enheter på land
skal man kunne bygge opp den situasjons-
forståelsen som er nødvendig for å kunne
fatte beslutninger og utføre militære 
operasjoner. Dette gjelder både i forhold til
vurderinger av etterretningsmessig karakter
og når et mål skal ”tas ut”, forklarer Grytting.

AAssyymmmmeettrriisskkee  ttrruusslleerr
Tidligere har Blue Game i hovedsak vært en
årlig øvelse for minekrigsfartøyer og MTB-er,
men den tradisjonelle øvelsen er i utvikling og
eksperimenterer med nye momenter. 
- Blue Game er under utvikling til å bli en
større fellesoperativ øvelse som favner om
mye mer enn bare minekrigsfartøyer og MTB-
er, sier styrkesjefen. Han legger til at det

under årets øvelse ble trent veldig mye på
håndtering av asymmetriske trusler. 
Det vil si trusler som ikke er forventet, for
eksempel en gummibåt fullastet med spreng-
stoffer som kommer i full fart mot et fartøy.
For å trene på håndtering av slike trusler, ble
de konvensjonelle styrkene utfordret av 
”terrorister” som tok i bruk for eksempel 
sivile vannskutere, småbåter og småfly. 
– Blue Game er en ny øvelse, i en ny tid, 
med nye øvelsesmomenter, fortsetter
Grytting. – Den asymmetriske fokusen er 
veldig dagsaktuell.

ØØvvddee  mmiinneekkrriigg
Fordi miner er billige og relativt enkle å 
skaffe og håndtere, er minekrig fortsatt et
viktig tema i dagens trusselbilde. Omtrent 80
prosent av handelstransporten i verden går
sjøveien, og minerydderfartøyene måtte 
derfor rydde korridorer og sikre at handels-
trafikken kunne gå som normalt. 
- Det er ikke til å underslå at noe av det
ypperste av de minekrigskapasitetene Nato
kan stille med deltok på øvelsen; både med
tanke på kapasitet og volum, poengterer
Grytting. Også de sju fartøyene som inngår 
i Natos stående minerydderstyrke i Nord-
Europa, MCMFORNORTH, deltok på øvelsen. 

Selv om det meste av øvelsesmomentene ble
gjennomført på en veldig god måte, er det
likevel flere momenter flaggkommandøren
ønsker skal bli forbedret i fremtiden. 
- Dette går for det meste på fire punkter. 
Når det gjelder billedoppbygging, er dette et

felt hvor vi har langt igjen før det er godt nok
utviklet. Vi kan også bli bedre når det gjelder
sambandsprosedyrer, samt utøvelse av 
teknikk og taktikk i forhold til operasjoner, 
og å beskytte egne enheter mot 
asymmetriske trusler, sier Grytting. 

FFoorrnnøøyydd  ssttyyrrkkeessjjeeff
- Vi har fått trent på alt vi hadde planlagt og
skutt flere skarpe våpen. Dette er jeg godt
fornøyd med. Ansvaret mitt under øvelsen var
å sikre at alle enheter fikk god trening, i 
tillegg til å løse oppdraget med å sikre 
kontroll og stabilitet i et kriseområde.
Dersom jeg må velge ut noe, vil jeg likevel
fremheve øvelsens gode etterretningsspill,
samt den unike måten øvelsen har gitt 
substans til begrepet 
”Joint ISTAR”, 
sier styrkesjef 
Trond Grytting. 

Spesialstyrker var viktig for å løse 
oppdragene under øvelsen.
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Sist gong Norge segla med KNM Vidar 
som kommandofartøy i Nato-styrken
MCMFORNORTH måtte leiingsstaben bruke
det tronge operasjonsrommet på øvste
dekk. Seks år etter har den 27 år gamle
mineleggaren svært gode kapasitetar 
for å ta i mot styrkeleiinga.
Nestkommanderande på fartøyet, 
kapteinløytnant Kåre Nystad, har ikkje 
problem med å ta med seg skuta i 
internasjonalt farvatn. 

Skal vera klar til innsats
- Me står godt rusta, men fartøyet blei ikkje
bygd for å vera eit kommandofartøy, så det
er jo sjølvsagt nokre svake punkt også.
Likevel er KNM Vidar eit mykje betre fartøy
for desse oppgåvene i dag enn i 1998, fortel
han stolt. 
Fredag 28. mai tok Norge over den operative
kommandoen i MCMFORNORTH etter
Danmark. Kommandørkaptein Per Kartvedt
er no blitt sjef for styrken og tek med seg
ein stab på åtte offiserar på KNM Vidar. 

I tillegg seglar Norge også kontinuerleg
med eit mineryddarfartøy i styrken, for
augeblinken med minejaktfartøyet 
KNM Hinnøy.  
- MCMFORNORTH er ein ståande 
Nato-styrke som skal vera klar for innsats
når det måtte krevjast. Inntil me får eit
skarpt oppdrag skal me følgje ein seglings-
plan og trene oss opp til å få eit godt 
samverke, fortel Kartvedt som til dagleg
arbeider i staben til Minekrigsflotiljen på
Haakonsvern.  

- Sjøminer er ein stor trussel
I dag er det norske minekrigsvåpenet høgt
respektert i Nato-samanheng etter auka
operativ kapasitet dei siste åra. Sjøminer 
er eit kostnadseffektivt våpen som framleis
held ein stor trussel langs kysten. 
- Minetrusselen er absolutt til stade i den
nye tryggleikssituasjonen med asymmetriske
truslar. Dei er billege og enkle å bruke og
dei kan i prinsippet leggjast frå ein kvar
plattform, forklarer kommandørkapteinen.

BERGEN: Trusselen frå sjøminer 
er framleis høg på verdsbasis. 

Difor er det med stort ansvar at
Norge tek over kommandoen i 

ein av Nato sine to ståande 
mineryddarstyrkar. Den norske 

styrkeleiinga kjenner seg 
svært godt førebudd på 

kommandoåret om bord på 
oppgraderte KNM Vidar. 

VViiddaarr  HHooppee
[vhope@mil.no]

PÅ OPPDRAG: LEIAR NATO-STYRKE I EITT ÅR

Utskriven meinig Morten Rød
klargjer karta før Nato-toktet.
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Mine Countermeasures Force North Europe
(MCMFORNORTH) er ein permanent multinasjonal
Nato-minemottiltaksstyrke. 

Styrken operer i hovudsak i Nord-Europa, 
men har til tider tokt til Middelhavet og USA.  
MCMFORNORTH skal vera maritim tilstade heile tida,
ha samhald i Nato-alliansen og vera ein innsatsstyrke
for øvstkommanderande i Europa. Styrken er kjernen i
ein større og sterkare mineryddarstyrke om nødvendig.
Dei skal drive øvingar på fleire kommandonivå og bidra
til utvikling av Nato sine mineryddingskapasitetar ved
kontinuerleg å førebu prosedyrar og teknikkar i eit
multinasjonalt, maritimt miljø. 

Faste deltakande nasjonar er Norge, Storbritannia,
Belgia, Nederland, Tyskland, Danmark og Polen.
Styrkesjefen rullerar med eitt års syklus. Frå 28. mai
tok Norge over med styrkesjef Per Kartvedt. 

FAKTA MCMFORNORTH

Kommandøren for sjøstridskreftene, kontre-
admiral Arild Sandbekk, er samd med Kartvedt. 
- Me kan nemne fleire marinefartøy som har blitt
offer for sjøminer i moderne tid. Men handels-
fartøy blir gjerne målet, fordi konsekvensane for
forsyningslinene, handel og økonomien vert 
større. Hadde dette vore supertankarar med
råolje kan me tenke oss omfanget. Lita tue 
kan definitivt velte stort lass, seier han. 
- Det bør difor ikkje vera vanskeleg å sjå behovet
for å besette kapasitetar for å utjamne trusselen.
Det er blant anna dette me bidrar til gjennom
deltakinga i MCMFORNORTH, legg han til.   

Arild Sandbekk er nasjonal koordinerande 
myndigheit for dei maritime einingane Norge
sender til dei ståande Nato-styrkane. 
Han fortel at Norge vil fokusere på å bli 
endå dyktigare i minerydding. 
- Sjøminer er eit ekstremt kosteffektivt våpen kor
berre prisen aleine representerer ein trussel.
Prisen utelukkar ikkje mogelege kjøparar i 
nemneverdig grad, seier kontreadmiralen. 
- Det fins rundt 300 forskjellige typar sjøminer i
verda. 24 av 35 produserande land driv eksport.
Om lag 100 land har sjøminer i sin våpen-
behalding. I tillegg går 80 prosent av verdas 
varetransport på kjøl, konstaterar han. 

Opplæring i vakt og sikring
KNM Vidars sin besetning har gjort store føre-
buingar i forkant av kommandobytet. Mykje nytt
utstyr er komen på plass. I tillegg er mannskapet
klar for å handtere direkte truslar ved eventuelle
hamneopphald. Med hjelp frå både Politiet og
Heimevernet har besetninga lært grunnleggjande
nærforsvar, arrestasjons- og pågripingsteknikkar
og gjennomgang av det juridiske ved vakt og sikring. 

- Me har sett behovet for å kvalitetssikre 
kunnskapane på områda vakt og sikring, 
fortel Nystad. 

I vekene før KNM Vidar segla inn i styrken blei
det også gjort fleire tekniske oppgraderingar.
Fartøyet har blant anna fått ny naudgenerator
over vasslina, montert NORCCIS II (lukka og 
gradert kommunikasjonssystem) og fått større
lagringsplass til drivstoff og reservedelar for
fartøya i styrken. Kåre Nystad har difor stor tru
på både mannskap og utstyr før han debuterar i
Nato-styrken. Også familien er teken hand om. 

- Me har teke i bruk Marinenettverket og 
arrangert kurs for besetninga med vår betre
halvdel, fortel han. - Avhengig av beredskaps-
situasjonen skal me la personellet 
avspasere. Det er eit langt 
tokt og me ynskjer å vera 
mest moglege smidig. 



Den nye forsvarsbarnehagen 
som åpner i Bergen til høsten er 

spesielt tilrettelagt for barn med
operative foreldre i Forsvaret.

Med utvidet åpningstid, mulighet
til å overnatte og feltløype på
lekeplassen skal den gi barn 

med foreldre i uniform et 
best mulig tilbud. 

KKaattrriinnee  GGrraammsshhaauugg
[kgramshaug@mil.no]

- Vi skal være klar til å ta i mot de første barna
når det nye beordringsåret starter, men helt
ferdig blir vi nok ikke før nærmere jul, forteller
prosjektleder og en av ildsjelene bak den nye
forsvarsbarnehagen i Bergen, An-Magritt
Karlsvik. Barnehagen har sitt utspring fra
Marinenettverket og vil være åpen for barn 
av forsvarsansatte i hele bergensområdet. 
Den nye barnehagen erstatter den 
eksisterende barnehagen på Sjøkrigsskolen. 

Begynner med feltliv
De første månedene må både barna og de 
tilsatte forberede seg på feltliv, og barnehagen
vil starte opp med midlertidig godkjenning i
august. 
- Dette er jo er barnehage for forsvarsbarn og
også når de første månedene i telt er over vil
det på ulike måter prege dagene i barnehagen,
sier hun. 
Ennå er det en del som gjenstår før ”Prosjekt
Huset” er klar til bruk. I Walemslien holder
Forsvarsbygg på med å gjøre om tre tidligere
forsvarsboliger til et nytt ”flerbrukshus” hvor
barnehagedrift blir en svært viktig del av 
driften. 
- Nå er det bare skallet som står igjen av huset,
men det kommer til å bli svært fint der når alt
er ferdig. Det skal være mange små rom, og
ikke de typiske store avdelingene som man
kjenner igjen fra andre barnehager, lover hun. 

Barnehagen har totalt plass til 78 barn. 
- Vi vil ha omkring 60 faste plasser. De andre
vil vi benytte til beredskapsplasser, slik at det
alltid skal være mulig å få plass til barn i 
forsvarsfamilier dersom det er nødvendig på
grunn av for eksempel internasjonale 
operasjoner eller plutselige beordringer, 
forteller hun. 

De ordinære åpningstidene vil være 
fra 0700 til 1700, men barnehagen vil 

etter behov ha åpent utover kvelden. 

- Etter hvert vil vi også tilby heldøgnsplasser,
slik at de som arbeider turnus også kan 
benytte seg av barnehagen, sier hun. 

Mer enn en barnehage
Barnehagen vil legge vekt på fysisk aktivitet og
ernæring. Det er egen kokk i barnehagen og
både barna og foreldrene får tilbud om å spise
både frokost og middag sammen. I det store
uteområdet skal det plantes både urter og
grønsaker. På sikt skal huset i Walemslien 
bli noe langt mer enn bare en barnehage. 
- Hvordan utviklingen blir er mye opp til 
aktiviteten i Marinenettverket og hvilke 
behov som finnes, forteller Karlsvik. 
- Det er viktig at de som arbeider i barnehagen
har forståelse for hvordan det er for barn som
har foreldre i Forsvaret. Mange av barna har
opplevd å flytte mye og vi legger i ansettelses-
prosessen vekt på at de har kunnskap innen
dette feltet, sier hun. I tillegg håper hun på
hjelp fra Forsvaret til å skolere opp de ansatte. 
- Vi opererer ikke med èn søknadsfrist til 
barnehagen og vil ta inn barn året gjennom,
men det første opptaket vil skje etter at 
beordringsrunden er ferdig rundt 1. juni, 
forteller hun. Det er viktig at de som ønsker 
et utvidet tilbud gir beskjed om det når de
søker, slik at vi kan begynne arbeidet med 
å legge det til rette, forteller hun. 

Mer enn en barnehage
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FAKTA BARNEHAGEN

Den nye barnehagen i Walemslien 
på Laksevåg er et utspring fra
Marinenettverket. Barnehagen drives
som en stiftelse, med et eget styre som
står for driften. Barnehagen er åpen for
barn av alle forsvarsansatte, men de
operativt ansatte og beordringsbefal vil
bli prioritert. 
Prisene følger maksimumsgrensen,
men de som benytter seg av et utvidet
tilbud må betale et tillegg.
Byggekostnadene løper på ca 8 millioner
kroner, som delvis blir dekket inn av 
tilskudd fra stat og kommune, mens
Marinen dekker det resterende.  
Det er kontinuerlig opptak i barnehagen,
men det første opptaket vil skje etter at 
beordringsrunden er ferdig rundt 1. juni. 

Linda Sandtorv blir styrer 
i den nye forsvars-

barnehagen. 
Her sammen med 

Ingrid Eriksen (foran) 
og Emma Rød i 

dagens barnehage 
på Sjøkrigsskolen.



17IMARINEN NO.5/2004

EN AV ALLIANSENS MEST MODERNE 
MARINER I ET OMSTILT FORSVAR

KRONIKK:

Det sikkerhetspolitiske bildet har endret
seg radikalt over de siste tiårene. Våre
sannsynlige sikkerhetsutfordringer grenser
ikke lengre til Finnmark fra øst, men er
derimot springende, dels ikke-nasjonale,
og dels globaliserte. Nå må alliansens 
ressurser kunne settes inn der trussel
dukker opp. Også våre egne ressurser må
innrettes slik at vi har et relevant bidrag til
alliansen. Derfor omorganiseres Forsvaret
fra å være et invasjonsforsvar til å bli et
innsatsforsvar. Et nytt forsvar med fokus på
fleksibilitet, høy reaksjonsevne og topp
trente enheter med moderne utstyr. 
Nå er det vår tur til å bidra for våre allierte,
og vise solidarisk ansvar.

Omstilling som gir resultater
Norge har i dag større hærstyrker som kan
settes inn i nasjonale og internasjonale
operasjoner på kort varsel enn vi noen
gang tidigere har hatt. Vernepliktige og
vervede er blitt tilført nytt og bedre materiell,
og Forsvaret har tilegnet seg erfaring som
gir oss nisjekapasiteter vi er alene om i
alliansen. F-16 flyene er oppgraderte og
holder et høyt internasjonalt nivå. Videre er
vi i ferd med å få en av alliansens mest
moderne mariner. Verdens hurtigste marine-
fartøy, missiltorpedobåten KNM Skjold,
skal produseres ved Umoe Mandal. Den
første av fem bestilte fregatter har begynt
å ta form på et verft på den spanske kysten.
Kystjegerkommandoen er i ferd med å

sette opp den første kampenheten av fire.
Innføringen av taktisk datalink-16 vil gi de
ulike plattformene bedre evnen til operativt
samarbeid og effektivitet i kamp gjennom
at det oppnås kommando-, kommunika-
sjons- og informasjonsoverlegenhet. Dette
for å nevne noen av de positive resultatene
vi begynner å se. Forsvarsbudsjettet for
2004 gir rom for betydelige investeringer i
nytt og moderne utstyr, slik at omstillingen
kan fortsette med samme styrke. 

Beordring til internasjonale operasjoner
Forsvarssjefens militærfaglige utredning
danner grunnlag for regjeringens forslag
til ny langtidsplan for Forsvaret. En sentral
problemstilling Stortinget må ta stilling til
er om beordringsadgangen til internasjonal
tjeneste skal utvides.
Høyres utgangspunkt for en debatt om
beordring til internasjonale operasjoner er
klinkende klar: Det avgjørende er at vi har
mekanismer og bestemmelser som gjør
Forsvaret i stand til å utføre de oppgaver
de pålegges av myndighetene. Når
Forsvarssjefen i sin uttalelse ber om
mulighet til å beordre utover det dagens
ordning åpner for, så er en av grunnene til
dette at en utvidet beordringsadgang sees
som nødvendig for å kunne sikre at
Forsvaret til enhver tid er i stand til å 
utføre sine oppgaver. Det ville vært 
uholdbart hvis situasjonene skulle bli den
at skattebetalerne finansierer et forsvar
som de demokratisk valgte myndigheter
ikke kan benytte.
Det finnes også andre grunner som taler
for beordringsplikt. I et system med kun
frivillighet vil det alltid være en tendens 
til at noen tar på seg større del av byrdene
enn andre. Generell adgang til beordring av
yrkesmessig ansatte i Forsvaret vil kunne
gi en mer rettferdig byrdefordeling. 

Litt om veien videre 
– neste langtidsperiode
Forsvaret trenger et best mulig grunnlag
for å rekruttere viktig og riktig kompetanse
til Forsvarets oppgaver, hjemme og ute.
Derfor er verneplikten fremdeles viktig.
Verneplikten forankrer Forsvaret i det 
norske folk. Ved en omlegging av første-
gangstjenesten er det viktig at de som gjør
sin plikt opplever den som positiv, lærerik
og meningsfull, og de må få 
uttelling for å gjennomføre. 
Videre vil vi i fremtiden trenge økt 
tilgang på yngre befal med større 
erfaring. Disse trenger vi for å kunne
besette lederfunksjoner og spesial-
funksjoner på lavere nivå i Forsvaret.
Skal vi klare det må vi modernisere – ikke
nedlegge – befalsskolene. Det får vi til ved
å innføre et mer fleksibelt og mer operativt
rettet utdanningsløp, slik flere befalsskoler
allerede i dag er i gang med.
Til slutt nevner jeg Heimevernet. Vi trenger
en heimevernstruktur som er bedre rustet
til å møte trusselbildet nasjonalt, både som
en del av territorialforsvaret og knyttet til
sivil-militært samarbeid. Derfor trenger 
HV en kvalitetsreform, og det er akkurat
det Forsvarssjefen har lagt opp til i sin
militærfaglige utredning. 

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

Bjørn Hernæs

Forsvarspolitisk talsmann for Høyre
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ASYMMETRIC
CHALLENGE

KKaattrriinnee  GGrraammsshhaauugg
[kgramshaug@mil.no)

KNM TORDENSKJOLD: 
En terroristgruppe sprenger en

atomkoffert på havna i Stavanger
og jevner halve byen med jorda.

Hva gjør Norge nå og hvordan 
tenker terroristgruppen om sitt

neste trekk. 

B
EG

G
E 

FO
TO

:  
P

ER
A

R
N

E
JU

VA
N

G
, F

M
S



Det var utgangspunktet når Langkurs for maritime
operasjoner (LMOPS) gikk i gang med krigs-
spillet Asymmetric Challenge 2004 i forbindelse
med modul for taktisk samarbeid og operasjoner.
Spillet er utviklet av historiker og militær-
teoretiker William S. Lind og oberstløytnant
Timothy Jackson fra krigsspilldivisjonen i US
Marine Corps. Initiativtaker er førsteamanuensis
Michael Prince som til daglig arbeider ved
Sjøkrigsskolen. 

Har ikke svarene
- Dette er ikke et spill hvor vi sitter på alle 
svarene. Spillerne vil ved å gå gjennom scenarioet
vi har laget finne ut mer om hvordan en slik 
sak kan løses, understreker historiker Lind før
spillet går i gang.  
At scenarioet er urealistisk vil han 
ikke gå med på. 
- Vi har ennå ikke sett at det vi kaller for 
terroristgrupper har tatt i bruk atomvåpen, men
at de kommer til å gjøre det i løpet av noen år,
er rimelig sikkert, mener han. 

Lind understreker hvor viktig det er å trene på
håndtering av asymmetrisk krigføring og 
påpeker at slike trusler er kommet for å bli.
- Så lenge vi bare kaller slike trusler for ”terror”
og ikke ser på det som en teknikk innen krig-
føring, vil vi aldri kunne vinne den kampen 
som nå er startet mot terror, hevder han. 
Han fremholder at verden nå er helt i starten på
det som kalles for fjerde generasjons krigføring
og det er store aspekter man ikke har sett enda.
Den fremtidige krigføringen vil være preget av
kaos og uorden. De etablerte statene er i ferd
med å miste kontroll og de har ikke lenger
monopol på å føre krig. Pirater er tilbake og i
store deler av verden vokser de private sikker-
hetsselskapene svært raskt fordi staten ikke
lenger kan tilby trygghet for borgerne. 
- Fremtidige kriger kommer ikke til å bare være
et rent militært fenomen, minst like viktig blir
aspekter som politikk, kultur, religion, 
informasjon og økonomi, påpeker han. 

HHvvoorrddaann  rreeaaggeerreerr  NNaattoo
Lind utfordret studentene til å tenke over 
hvordan Nato kommer til å reagere dersom
Norge opplever et angrep som det tenkte i
Asymmetric Challenge. 
- Norges forsvarspolitikk har lenge vært 
dominert av tanken om at noen andre vil komme
til unnsetting om noe skulle skje. Jeg vil påstå at
dersom et land som Norge opplever et asymme-
trisk angrep så må landet ta hånd om det selv.
Det vi være for smått til at Nato eller EU 
kommer til å enes om å gjøre noe, tror han. 
- Det særmerkte med dette spillet er at det ser
på andre aspekt enn det rent militære og politiske
som tradisjonelle krigsspill ofte gjør. Spillet
utfordret hvordan man definerer skillet mellom
krig og fred og hvordan man skal se på de sett
av regler som er utviklet for krigføring, forteller
Jackson.

NNyyttttiiggee  ffoorrbbeerreeddeellsseerr
11. september 2001 var for mange en vekker den
asymmetriske trusselen, men amerikanerne
mener at fjerde generasjons krigføring går mye
lenger tilbake enn det.
- Allerede etter andre verdenskrig endret 
krigføringen seg på mange måter, påpeker
oberstløytnanten. 
- Jeg  har hatt stor nytte av å jobbe sammen
med historikeren Lind i utvikling av dette spillet.
I militære har en ofte lett for å fokusere på det
teknologiske, men kunnskap om kultur og 
historie er minst like viktig, sier han. 
- Et krigsspill som dette er viktig for å forberede
de militære styrkene til fremtidige konflikter. 
Det er selvsagt en avgrensing i hvor godt man
kan simulere en konflikt, men dette skal være
en vekker for offiserene. Slik vi legger det opp
må de gå ut over den vante militære sfæren og
tenke videre. Det kan nok være vanskelig for
etablerte offiserer med et fast opplært 
tankesett, sier Jackson.

--  SSppeennnneennddee  
- Dette var spennende og på mange måter er dette
nytt for oss. Utgangsscenariet vi hadde til å for-
holde oss til var jo ganske dramatisk, men like-
vel realistisk, forteller løytnant Daniel Thomassen
som er elev ved MTB-linjen på langkurset. 
- Å være med på dette spillet har gitt meg en
rekke nye aha-opplevelser om hvordan Norge vil
takle en slik trussel. For meg virker det som om
vi alltid vil være i etterkant når det gjelder slik
angrep, sier orlogskaptein Steinar Torset, 
hospitant på Asymmetrical Challange og med
daglig virke på utviklingsavdelingen til
Kystjegerkommandoen.  

- Vi har trent noe asymmetrisk krigføring, men
det er absolutt nyttig å sette seg inn i både 
hvordan ”terroristene” tenker og hvordan 
Norge vil reagere i etterkant, sier løytnant
Ruben Grepne-Takle, elev ved ubåt-sjefskurs
som også er en del av LMOPS.

SSuukksseessss  
- Dette har vært en ubetinget suksess, forteller
orlogskaptein Ståle Pedersen som er leder for
langkurset. - Selv om vi i vår tid etter hvert er
blitt vant med å høre om begreper som 
asymmetri, terrorisme og at vi på sett og vis
også har inkorporert dette i våre øvelser, har
øvelse Asymmetric Challenge 2004 virkelig økt
vår bevissthet rundt hvor komplekst dette med
fjerde generasjons krigføring er, mener han. 

Fienden vil ikke lenger alltid opptre i uniform,
men kan slå til hvor som helst når som helst og
hvordan som helst. Det betyr at Forsvaret ikke
bare må planlegge og respondere med militære
kapasiteter. 
-  Elevene har skamrost opplegget og jeg håper
at de senere i langkurset når vi går i gang med
taktisk modul vil vise gjennom planprosessen at
de nå har fått tilført ytterligere kunnskap som vil
bidra til en bedre løsning av de oppdragene de
blir tildelt, sier Ståle Pedersen.
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KNM Tordenskjold skal gjennom Langkurs for maritime operasjoner (LMOPS) drive 
funksjonsrettet utdanning og gjennom disse utdanne kvalifiserte krigføringsoffiserer/
detaljoffiserer, våpentekniske offiserer og skipssjefer til Marinens enheter. Langkurset er
Marinens høyeste funksjonsrettede operative og våpentekniske utdanning på taktisk nivå. 
Det er mulig å velge blant følgende åtte ulike linjer; fregattlinjen, 
kommando-informasjon-systemslinjen, kystvaktlinjen, minelinjen, 
MTB-linjen, våpenteknisk linje, kystkamplinjen og ubåt-sjefskurs. 
Hensikten er å tilføre offiserene kunnskaper, ferdigheter og 
holdninger som gjør dem i stand til å utføre sin tjeneste 
som ansvarsbevisste og dyktige ledere og spesialister 
på taktisk nivå. I år er det totalt 55 studenter som deltar, 
fra fenrik til orlogskaptein. 35 av disse er gjennomgående 
elever, mens 20 elever deltar modulbasert. 
I tillegg har det også deltatt to danske offiserer på kurset.

FAKTA LANGKURS FOR MARITIME OPERASJONER



KNM Narvik sitt tre måneder
lange Nato-tokt går mot 

slutten. Midtveis ble styrken
meldt inn i operasjon Active

Endeavour, en operasjon som
er etablert for å kjempe mot

internasjonal terrorisme. 

VViiddaarr  HHooppee
[vhope@mil.no]

Skipssjef Svein Erik Kvalvåg og resten av
fregattbesetningen har den siste måneden
seilt øst i Middelhavet. Oppdraget har godt
på å kontrollere sivil skipstrafikk. 
- Vi har i en periode kalt opp sivile fartøyer 
i området utenfor kysten av Egypt.
Oppgavene våre har vært å få all data fra
fartøyet, det vil si hvem som eier fartøyet
eller hvilken last den har med seg, forteller
Kvalvåg og legger til at informasjonen blir
rapportert videre til Nato-hovedkvarteret i
Napoli. 

IIkkkkee  bbeehhoovv  ffoorr  bboorrddiinngg
- Dette gjør vi som et ledd i kampen mot
internasjonal terrorisme. Til nå har vi 
unngått situasjoner der vi har blitt nødt til 
å ta oss om bord på andre fartøy, men vi
kan bli beordret fra hovedkvarteret til å
borde sivile fartøy, forteller han. 

Fregatten har seilt i den stående atlanter-
havsstyrken Stanavforlant siden 18. april i
år. Etter innmeldingen i Active Endeavour
har det blitt mye seiling på det norske
mannskapet.
- Vi har vært til sjøs i hele 75 prosent av
tiden her nede. Det er mye i forhold til hva
andre fartøyer har gjort tidligere, forteller
han. - Vanligvis pleier styrken å seile rundt
60 prosent av tiden.  Ellers går tjenesten
sin gang. Styrken har samlet seg ved flere
anledninger for å øve. I tillegg har vi hatt en
del internøvelser om bord, forklarer han. 
I dag blir terrortrusselen ansett som 

relativt lav i det aktuelle området. 
Likevel blir det tatt store forhåndsregler
ved havneopphold. 
- Vi har strenge regler på vakthold både
langs kaiområdene og om bord. Dette gjør
vi ofte i samarbeid med de landene vi har
besøkt, forteller Kvalvåg. Fartøyet har de
siste ukene hatt korte opphold i Istanbul 
og Marmeris i Tyrkia, Iraklion på Kreta 
og Napoli i Italia. 

OOggssåå  ttiidd  ttiill  ffaammiilliiee
Selv om store deler av tiden har gått med
til arbeid og seiling, finner besetningen
smutthull til også å ha sosiale aktiviteter.
Da resten av Norge feiret nasjonaldagen
var fartøyet til sjøs utenfor Istanbul. 
Dette tok de igjen uken etter.
- Vi feiret nasjonaldagen på tradisjonelt vis
22. mai med tog, sang og leker, forteller
Kvalvåg som selv stod for talen. 

I tillegg har fregattbesetningen hatt som
mål å være fleksible med tanke på 
familiebesøk.
- Mannskapet har kunnet ta i mot besøk i
begrenset grad når vi har ligget i havn, 
men når vi er til sjøs må alle være om bord,
sier han. I noen tilfeller har også 
besetningsmedlemmer reist hjem. 
- De fleste av oss har hatt god kontakt 
med familien, men det har blitt litt mer
begrenset etter at vi kom inn i Active
Endeavour, forklarer han.    

SSnnaarrtt  oovveerr
Torsdag 3. juni går styrken ut av operasjon
Active Endeavour, men deltakelsen i
Stanavforlant fortsetter som før. 
- Vi fortsetter i styrken frem til 9. juni. 
Da seiler vi nordover og skal innom både
Barcelona og El Ferrol hvor de nye 
fregattene blir bygget, opplyser skipssjefen.
Onsdag 16. juni vil fregatten være på plass
hjemme på Haakonsvern i Bergen. 
Da gjenstår to uker med etterarbeid før
mannskapet får en fortjent sommerferie.

Oppdraget utført:

KNM Narvik
seiler hjem



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

FELT FORAN EKSAMEN
Jeg gjennomfører verneplikten på
sykestuen på Haakonsvern. Ved siden
av studerer jeg på voksenopplæringen.
Jeg stortrives i Forsvaret og føler at
jeg kommer til å ha mye igjen for det.
Siden februar har jeg holdt på med
forberedende prøver til universitetet,
men like før eksamen og viktige inn-
leveringer ble jeg satt opp på felt-
øvelse. Jeg søkte om utsettelse på
feltuken, noe som jeg først avklarte
med befalet mitt, men likevel fikk 
jeg avslag. Hva er vitsen med å ha 
voksenopplæring, når man blir sendt i
felt uken før eksamen slik at en mister
to viktige forelesninger, kommer hjem
til repetisjon, men er sliten og trøtt
etter fem dager i felt. 
Jeg har ingenting imot felt og har
meldt meg frivillig til flere feltøvelser.
Er det noen mulighet for å få støtte 
fra herrene der oppe?
Utskrevet ledende menig Henrik 
M. Sørensen, sanitetsassistent 

Forsvaret har mange gode studietilbud
gjennom voksenopplæringen, og vi 
forsøker å legge forholdene til rette for
at våre vernepliktige skal kunne studere
mens de er inne til førstegangs-
tjenesten. Det er likevel slik at 
førstegangstjenesten i seg selv er den
viktigste grunnen til at Marinen bruker
et helt år av ditt liv, og den jobben du
gjør som sanitetsassistent er uhyre 
viktig for oss. Uten vernepliktige som
deg, går ikke hjulene i Marinen rundt.
Du og dine medsoldater er vår viktigste
ressurs, men når det er sagt, så har 
jeg ingen intensjon om å detaljstyre
mine underlagte sjefer. De gjør sine
egne vurderinger og jeg stoler på at de
tar de rette beslutningene. Jeg håper
dere fant en løsning på ditt problem,
som var til det beste både for Marinen
og for deg selv.

KONGEMERKET I BERETEN
Hvorfor har ikke vi i den Kongelige
norske marinen konge-merket på
bereten vår? 
Det har de i de andre forsvars-
grenene. Regner med at ankeret på
bereten sikkert er en lang tradisjon,
men Forsvaret forandres jo så mye
for tiden. Hvorfor kan det ikke være
likt mellom forsvarsgrenene?
Det er jo så mye penere med 
kongemerke enn anker.
Utskrevet menig Marius Gundersen 

Denne saken ble tatt opp i
Sjøforsvarets tradisjons-, emblem-
og bevaringsnemnd (STEB) da 
kontreadmiral Svensholt var 
generalinspektør. Nemnda anbefalte
at også Marinen burde innføre HM
Kongens monogram i bereten og 
vinterluen og Svensholt ga sin 
tilslutning til forslaget og ønskte at
kongens merke skulle innføres for
disse to lueplaggene. Dette skapte
imidlertid en del debatt i general-
inspektørens lederforum som
bestemte at dagens luemerke forsatt
skulle brukes. Saken har ikke vært
diskutert i rådet etter dette. 

PAINTBALL I FORSVARET
Hva er grunnen for at man ikke kan
skyte med paintball i Forsvaret? 
Det har kommet meg for øret at
argumentet for det var at det ville
gjøre folk voldelige. Er ikke dette
ironisk når det man lærer i
Forsvaret er krigføring. Hva er den
store forskjellen på økt voldelighet
med paintball i forhold til UTM,
simunition og miles?
Med vennlig hilsen sersjant Karl
Andre Schau, KNM Harald Haarfagre 

Forsvaret har ingen planer om 
innføre paintball som et trenings-
system. Paintball er ikke vurdert
som relevant i forbindelse med
Forsvarets treningsbehov, men mer
som sport og lek. Det finnes noen 
få unntak sett opp mot blant annet
strid i tettbygde strøk, men dette
representerer ikke noe volum for
trening i forsvarsgrenene. 
Forsvaret ønsker å benytte seg av
mer komplekse treningssystemer,
som for eksempel Hærens taktiske
treningssenter på Rena.
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Skrev du inn Thom +
Knustad på nettstedet

www.google.com i 
slutten av mai fikk du
opp 870 treff. De aller

fleste sluttet med 
”… sier pressetalsmann

Thom Knustad ved
Fellesoperativt 
hovedkvarter”. 

KKaattrriinnee  GGrraammsshhaauugg  
[kgramshaug@mil.no] 

Det er akkurat der vi er nå.
Pressetalsmannen har midlertidig
kontor i en brakke utenfor det 
sikrede fjellet på Jåtta. Utenfor
vinduet passerer uniformskledde
fra et flerkulturelt Nato. Men det
er ikke Thom sin sak. Knustad er
talsmann for de norske styrkene,
enten de er på oppdrag i Norge
eller utenfor landets grenser. 
Det er hit journalistene ringer 
når noe skjer. Et fartøy i brann.
Klasebomber over Norge. En 
forsvunnet amerikansk miniubåt
eller norsk deltakelse i Irak. 
Kommandørkaptein Thom
Knustad er nettopp ferdig med
dagens første møte. Han kommer
taktfast i den grønne uniformen.
Finner frem til kaffekoppen i rust-
fritt stål. Feltstøvlene marsjerer
målrettet.  Han smiler. 
Hilser i hånda. Setter seg ned 
ved møtebordet inne på kontoret.

Beskrivelsen stødig passer godt
på kommandørkapteinen. 

SSåå  rriinnggeerr  tteelleeffoonneenn..  ”Oh,  yes”,
sier pressetalsmannen og slår
over på engelsk. Det var en tysk
kollega som Thom hadde møtt på
en planleggingskonferanse for en
av øvelsene til høsten.
Fellesoperativt hovedkvarter
(FOHK) har ansvaret for alle
øvelsene som inngår i forsvars-
sjefens øvelsesprogram. Det betyr
at hovedkvarteret også har 
informasjonsansvaret for øvelsene. 
På kontorveggen henger det pres-
se-klipp. ”Vi kan være stolte av
våre soldater” står det med krigs-
styper på et av utklippene. 
Et kart over Afghanistan er også
klistret opp på brakkeveggen. 
Et gedigent videokonferansesett
dominerer møtebordet. Det er
hovedkvarterets kontakt med
omverdenen. Klokken 0900 hver
morgen kaller Forsvarsstaben i

Oslo opp Stavanger og forteller
hva som rører seg i det politiske
sentrum. 
- Videomøtet krydrer hverdagen,
sier Thom og smiler fort, når
skjermen blir svart og forsvars-
sjefens informasjonsavdeling 
har gått tilbake til sitt. 
- Forsvaret er et instrument for
politikerne og lojaliteten vår må
ligge hos den til enhver tid 
sittende regjering. Vi må hele

tiden være oppdatert på hva den
politiske ledelsen mener. 
Da kan vi av noen kanskje bli sett
på som noen ”papegøyer”, men vi
setter redelighet svært høyt. 

2200  åårr  ggaammllee Thom Knustad måtte
være en tilnærmet ønskeelev når
han troppet opp på befalsskolen
for Kystartilleriet i Drøbak i 1982.
Da hadde han gjort seg ferdig med
videregående skole i hjembyen
Porsgrunn med grunnkurs
idrettsfag og naturfaglinjen. Han
hadde lenge visst at han enten
skulle bli politi eller begynne i
Forsvaret.  Derfor hadde han tidlig
begynt å trene målrettet og deltok
i konkurranser både i friidrett,
langrenn, fotball, handball og 
volleyball. 
- På det meste trente jeg flere
ganger om dagen. Jeg var så 
utålmodig og rastløs at jeg ville
prøve mye forskjellig. 
Han hadde ikke akkurat problemer
med å klare de fysiske testene. 
- Jeg merker nå at jeg ikke lenger
flyter på den grunntreningen jeg
engang hadde, sier 42-åringen
med en anelsen av dårlig sam-
vittighet. Med mye reising blir det
ikke så mye trening lenger. 
Befals-testen er blitt årets verste 
mareritt som blir tyngre for hvert år. 
- Jeg driver litt med den kjente
ekstremsporten veteranfotball, 
flirer han. – Og så går kona og jeg
av og til i treningsstudio. Det er jo
viktig å holde seg i uniform, 
kommer det tørt. 

AAlltt  kkaann  sskkjjee i krig og kjærlighet. 
- Det ble et vendepunkt, sier
Thom ettertenksomt.  
Han snakker om året som 
militærobservatør i Bosnia.
Etter å ha gått gradene i det
gamle Kystartilleriet fra kanon-
kommandør, batterioffiser til 
batterisjef, inkludert et år som
adjutant for Øverstkommanderende
i Nord-Norge, var kapteinløytnant

Fascinert av risiko

PORTRETTET: Thom Knustad

NNAAVVNN:: Thom Knustad
FFØØDDTT:: 16. november 1962
FFRRAA:: Porsgrunn, bosatt i Stavanger
FFAAMMIILLIIEE:: Kona Emina og to sønner fra et 

tidligere samboerforhold
GGRRAADD:: Kommandørkaptein
SSTTIILLLLIINNGG:: Presse- og informasjonsoffiser, 

Fellesoperativt hovedkvarter

BBAAKKGGRRUUNNNN::  
Uteksaminert fra Befalsskolen for Kystartilleriet i 1983.
Fullførte Sjøkrigsskolens første avdeling i 1987 og andre
avdeling i 1990. Gikk Forsvarets stabsskole I i 1994 og II i
2001. Han har tidligere tjenestegjort ved Nes og Skrolsvik
fort som kanonkommandør, batterioffiser og batterisjef.
Var adjutant for øverstkommanderende i 
Nord-Norge fra 1990 til 1992, militærobservatør i Bosnia
fra 1995 til 1996 og saksbehandler i Sjøforsvarets forsynings-
kommando i 1997. Begynte da ved Skyteskolen for Kyst-
artilleriet og ble nestkommanderende i 1999. Fra 2001 
til 2002 var han stabsoffiser ved Kystjegerkommandoens
utviklingsavdeling. Begynte da ved Fellesoperativt 
hovedkvarter. 

Jeg følte meg
nesten som 
en landslags-

trener i fotball da jeg
plukket ut laget som
skulle være med i 
pressesenteret under 
Joint Winter.
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Knustad klar for FN-tjeneste. 
- Det var nesten surrealistisk da
jeg kom ned til Sarajevo i juni
1995. Risikoen var høy,  med bom-
barderinger og snikskyting. Det vi
opplevde der var hinsides noe av
det jeg tidligere hadde vært borti.
Men tjenesten var givende og jeg
følte virkelig at vi kunne gi et lite
bidrag som betydde mye. 
- Og så traff jeg kona der. Så det
ble virkelig et vendepunkt, sier
han igjen. -  Det er nok det året
som har betydd mest for meg. 
- Emina arbeidet som tolk for FN
og bodde sammen med familien i
samme hus som oss. 
Fordi Thom som observatør 
skulle være nøytral overfor lokal-
befolkningen måtte forholdet 
holdes skjult.  
Det endte godt i kjærlighet. Når
tjenesten til Thom var over reiste
de sammen til Norge og giftet seg.
Etter mange år i Bergen bor de to
nå i forsvarsleilighet like over
haugen fra Jåttå. 
- Vi har ikke barn sammen og vi
planlegger egentlig ikke å få noen
heller. Det er et stort ansvar og vi
har det så bra som vi har det. Selv
har Thom to sønner på 12 og 14 år
fra før. De bor i Harstad, men har
blitt vant med å reise med fly fra
de var bitte små. Over kontorpulten
smiler Thom og de to guttene på
et foto fra en langstrakt strand.  

HHaann  kkaalllleerr  ddeett kalkulert risiko.
Thom Knustad trives best når han
kan jobbe under en viss risiko. I 10
år var han aktiv fallskjermhopper. 
- Det er noe med det å mestre det
risikable, begynner pressetals-
mannen. Han har alltid vært 
fascinert av risiko. Det gir et kikk
når man mestrer det. Situasjoner
som kan gå galt, og da gjerne med
store konsekvenser, tiltrekker
Knustad. En periode samarbeidet
han med en doktorgradsstudent i
psykologi som studerte 
sensasjonssøkende mennesker. 
– Han hadde en teori om at noen
mennesker trenger mer stress i
hverdagen enn andre. Jeg hadde
lyst til å se om en kunne finne 
fellestrekk med visse grupper i
Forsvaret i en oppgave på
Sjøkrigsskolen. Men så døde 
doktorgradsstudenten. 
I en fallskjermulykke. 
Prosjektet ble lagt på is.  
Nå får Knustad stimuli nok som

presse- og informasjonsoffiser. 
- Jeg har aldri hatt en jobb som

har vært så spennende. Når
dagen begynner veit jeg aldri
hvordan den vil utvikle seg. På
mange måter minner det om sitte
i et operasjonsrom og agere på
det som skjer. Tempoet er
tett, men det er inspire-
rende. 

Thom deler jobben i to.
På den ene siden jobber
informasjonsavdelingen
på hovedkvarteret med å
få frem Forsvarets budskap.
Den andre halvparten brukes
som en helpdesk for media. 
– Vi skal hjelpe journalister til å
gjøre sin jobb og da må vi yte ser-
vice for redaksjonene. Derfor for-
søker han å være nøye med å
ringe tilbake til journalister når
han har lovet det. 
Også når det er telefon 
nummer 49 den dagen. 

For det blir ofte mange telefoner.
Svært mange til tider. Når HSV
Swift mistet en selvgående 
miniubåt i begynnelse av øvelse
Blue Game resulterte det i et sted
mellom 50 og 60 telefoner fra
avisredaksjonene, fire TV-
intervjuer og en seks-syv saker 
på radio i løpet av to dager.
– Det hele var i grunnen en 
takknemmelig sak som vi kunne
bruke til noe positivt for Forsvaret
og vi fikk fortalt om øvelsen,  
forklarer Thom enkelt.   

Hvert år brukes nesten 30 
milliarder kroner på Forsvaret.
Thom mener at folk må få vite 
og forstå hva pengene går til. 
– Det skjer mye bra nå og jeg ser
noe veldig bra i fremtiden. Derfor
misliker jeg sterkt disse domme-
dagsprofetiene som kommer om
Forsvaret med jevne mellomrom.
– At jeg er storspiser av nyheter
og gjerne ser alle nyhetsinns-
lagene på TV var kanskje en av
årsakene til at jeg hadde lyst å
jobbe med presse og informasjon.
Det er jo ikke alltid så morsomt
for kona når jeg må få med meg
alt, forteller han. 
- Det blir mye jobb for meg, 
men vi har tatt dykkersertifikat
sammen. Vi reiser på ferie til
Balkan hver sommer. Da blir 
det god tid til dykking.  

Initiativrike og resultatorienterte
mennesker inspirerer Thom. - Jeg
knytter kontakt med de kollegene
jeg 
føler jeg kan stole på og kan 
nok egentlig nesten neglisjere 
de andre. 
– Jeg følte meg nesten som en

landslagstrener i fotball da jeg
plukket ut laget som skulle være
med i pressesenteret under Joint
Winter. Og vi ble en utrolig fin
gjeng som ville noe og fikk til mye. 
Han innrømmer at han nok kan 
hisse seg en smule opp når folk er 

skjødesløse, som han kaller det,
de som ikke gjør det som de har
lovet, enten det nå er på jobb 
eller ute i det sivile. 

Og offiserene som går hjem i 
sivil kan ikke vente seg støtte 
om pressetalsmannen en gang 
må uttale seg om det. 
– Akkurat det irriterer meg mye.
Vi skal jo være stolte over å bære
uniformen og ikke skjule at vi er i
militære, fnyser pressetalsmann
Thom Knustad ved Fellesoperativt
hovedkvarter.
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Dette skjer i juni
3.6: Dåp og sjøsetting av KNM Fridtjof 

Nansen i El Ferrol i Spania.
4.-8.6: 60-årsmarkeringen i Normandie. 

Marinen deltar i Normandie med 60 
veteraner samt 15 fra Handelsflåten.

7.-11.6: Konferanse for Landstillitsvalgte på 
Haakonsvern. 

10.-13.6: Marinathlon avsluttes i Haugesund. 
14.-24.6: Marinens skyteavsnitt for Penguin-

missiler i Vestfjorden. 21. og 22. 
MTB-skvadron samt KNM Valkyrien 
skal etter planen være deltakere.

16.6: Fregatten KNM Narvik kommer hjem 
etter tre måneders deltakelse i 
Stanavforlant og operasjon 
Active Endeavour.

19.6: Kystvaktskvadronen på Sortland 
feirer 25 år.

SSkkiippssssjjeeff  ffoorr  eenn  ddaagg
Fredag 14. mai tok klasse 9C fra Årstveit skole i Åsane over styringen på fregatten
KNM Trondheim. Elevene byttet plass med mannskapet og fikk på den måten en liten
prøvesmak på hvordan livet i Marinen er. 

– Jeg synes det har vært et flott
opplegg fra Forsvaret sin side. 
De har fått presentert sitt arbeid 
på en utmerket måte. Vi har fått
omvisning på fartøyet som har 
fungert veldig bra. Alt i alt har 
dagen i dag vært helt topp. Flott 
initiativ fra Forsvaret, forteller 
klassestyrer Arild Stuberg. 
- Jeg tror dette er en fin måte å 
vise hva vi holder på med, og å drive
rekruttering. En hver avdelingssjef
har plikt til å rekruttere, og dette er
en måte å gjøre det på. Det er lett å
arrangere og jeg mener det er veldig
effektivt. Men man må gjøre det jevnt
og trutt, understreker skipssjefen,
orlogskaptein Jarle Vika.

Historisk anker til Normandie
BERGEN: Under markeringen av landgangen
av Normandie vil Marinen gi bort et av
ankrene fra den senkede jageren “Svenner”.
Ankeret er nå pusset opp og klargjort for 
den store markeringen i juni. 
Jageren “Svenner”, som ble overtatt av den
norske Marinen våren 1944, var bare under
norsk kommando i 91 dager før den, under
invasjonen av Normandie 6. juni 1944, ble
rammet av en torpedo fra en tysk torpedobåt.
34 mann, hvorav to var briter, omkom.
- Overflateflotiljen har tatt på seg 
bekostningene av å sette ankeret i stand for
deres kollegaers minne, forteller han.

Rekordmange oppbringelser
SORTLAND: Mens Kystvaktskvadron Nord i
fjor brakte opp ni utenlandske fiskefartøy for
ulovlige fiske, er 11 utenlandske fartøy brakt
opp hittil i år. I tillegg er seks norske fartøy
under etterforskning, hvorav to allerede
anmeldt.
- Endrede kontrollrutiner har gitt uttelling i
flere reaksjoner, noe som har medført en

større oppbringelsesprosent enn tidligere,
hevder sjef for KV Nord, kommandørkaptein
Steve Olsen. - Fjoråret var spesielt med en
tilbakegang på reaksjoner i forhold til 
tidligere år. Vi har i senere tid vektlagt 
forarbeid til inspeksjon, og det har medført 
at vi kanskje i større grad enn i tidligere har
kunnet plukke ut de rette inspeksjons-
objektene, forklarer han.

Internasjonal planlegging
BERGEN: To ganger i året samles represen-
tanter fra 15 land for å planlegge deltakelse i
øvelser for det kommende året. Nylig møttes
planleggerne i Bergen for å diskutere høsten
og neste års seilingsprogram. Europeisk
maritimt styrkeplanleggingsmøte ble avholdt
på Bergenhus festning i april. Der stilte
representanter fra hele 15 land opp, i tillegg
til en representant fra Natos stående styrker.
Kommandørkaptein Helge H. Flostrand var
Norges hovedrepresentant i gruppen. 
- I løpet av de to dagene møtet ble holdt,
gjennomgikk vi inneværende årsprogram, i 
tillegg til å se to år frem i tid, forteller Flostrand.

Ønsker å rekruttere
Sjømannskoret Navy Vocalis, bestående av
offiserer som tjenestegjør, eller har tjeneste-
gjort ved Haakonsvern og Sjøkrigsskolen
(SKSK) i Bergen, søker nå nytt blod. 

– Alle som jobber eller utfører verneplikten
sin ved Haakonsvern eller SKSK kan prøve
seg, forteller dirigent og orlogskaptein Stein
Erik Eriksen. - Vi håper at mange som arbei-
der i Forsvaret i Bergens-regionen, uavhengig
av alder, grad eller stilling, kommer og prøve-
synger for oss. Alt som trengs er noenlunde
sangstemme og musikalitet, oppfordrer
Eriksen. Koret øver en gang i uken, og kor-
medlemmene får fri fra vanlig tjeneste, men
ikke vakter. 
- Til gjengjeld stiller vi opp på arrangementer
i regi av arbeidsgiver, fortsetter han. I løpet av
de åtte årene koret har holdt på har de hatt
mange konserter og hvert år har koret rundt
35 ulike opptredener.   
- Høydepunktet har definitivt vært turneen vi
hadde til California, avslutter Eriksen, som
oppfordrer alle til å melde seg på.

Mailin Hansen i 9C fra Åstveit skole styrer fregatten
KNM Trondheim under oppplevelsesdagen til klassen.

Holder deg oppdatert
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PÅ STEDET SMIL

Mitt beste marineminne: 

Kjell-Birger Olsen
pensjonert generalinspektør

Det er ikkje så mykje som skal til for at det
kan bli litt oppstyr i Marinen. I alle fall eit
lite lunsj-opptøy. Det er for eksempel lenge
sidan eg slutta å seia militærbåtar.
Tilbakemeldingane på det var ikkje så gode,
kan du seia. Men i mange år så 
tenkte eg: Åh, ein militærbåt frå Marinen,
når eg såg ein gråmalt båt i fjorden. Men då
eg byrja å jobba her lærte eg  raskt at det
stort sett ikkje heiter båt, det heiter fartøy
og i alle fall ikkje militærbåt. På same
måten er det dei færraste i Marinen som
jobber! Ikkje arbeider dei heller, men 
derimot så tenestegjer befal og offiserar. 
”Kor jobber du”, spør eg ofte, ”jo, no 
tenestegjer eg på fregatt”, kan eg få litt
sånn betrevitande til svar. Men er det noko
som skaper oppstyr over alle oppstyr så er
det det som har med uniforma å gjera. 
Ein strålande dag mot slutten av april kom
ein kollega glad fornøgd og sikkert også

plystrande på jobb. Det skulle han aldri ha
gjort: ”Ha, veit du ikkje kva dato det er i
dag”, lo ei fullstappa messe mot offiseren i
korterma skjorte. Same kor varmt det er så
er det nemleg ikkje lov til å gå med 
korterma skjorte før 1. mai så lenge ein
oppheld seg i fedrelandet. 
Det er då eg får lyst til å gjera noko 
skikkeleg gale. Som ville skapt oppstyr det
hadde gått gjetord om lenge. Tenk å for
eksempel bytta om capsane som ligg fint på
stripe på hattehylla der offiserar og befal er
samla. For de som ikkje har sett det så er
det eit fascinerande syn, som 
gjer at det nærmast klør i fingrane. 
Ei lettare omrokkering av metervise kvite
luer med svarte skyggar hadde skapt 
bølgjar av dimensjonar. 
Då hadde nok offiserane om dei no 
tenestegjer på båt eller fartøy fått fart 
på dei sommarkorte  skjortene.  

Hva synes du om 
navnene på de
nye MTB-ene?

KKrriissttooffffeerr  KKiirree  JJoohhaannsseenn,,  
utskrevet menig, vakt i
Undervannsbåtflotiljen
- Jeg synes Storm og Skjold
var veldig fine navn. De andre
tar det vel litt lengre tid før 
jeg får helt sansen for. 
De er litt kjedelige.

KKoonnrraadd  FFjjeellll,,  
midlertidig kvartermester, 
stasjonsbefal
Undervannsbåtflotiljen
- Jeg synes det hørtes litt 
norrønt ut. Kanskje litt frykt-
inngytende, men det passer 
vel til den typen fartøy.

ØØyyvviinn  LLaarrsseenn,,  
kommandør, stabssjef i
Kysteskadren
- Det var flotte og 
tradisjonsrike MTB-navn, 
som en assosierer med 
fart og spenning, mye av 
det MTB-ene står for.

GGlleennnn  SSoollbbeerrgg,,  
utskrevet ledende menig, 
hovedtillitsvalgt på Haakonsvern
- Jo, det var greie MTB-navn 
det. Jeg kunne forresten 
godt tenkt meg å tjenestegjøre 
på KNM Skudd altså. 

JJaann  OOvvee  SSkkoorrppeenn,,  
orlogskaptein, prosjektoffiser 
for Undervannsbåtflotiljen
Det er gamle tradisjonsrike
navn som MTB-våpenet 
trygt kan holde på. 
Skjold i seg selv synes jeg 
er et veldig bra navn. 

Katrine

Mellom oss: 
Bølgjer i sommarskjortene

EON

[SKJOLD-STORM-SKUDD-STEIL-GLIMT-GNIST]

Vi må langt tilbake. Helt til slutten av 1960-
tallet da jeg var skipssjef på minesveiperen
KNM Sira. 
Vi skulle seile fra Trondheim til Kristiansand 
på høsten og det var meldt storm langs hele
kysten. De fleste om bord var rimelig sjøsterke
og klarte seg godt selv om vi til tider måtte
seile utaskjærs. Sent på kvelden passerte vi
Haugesund og skulle til å seile ut mot Jæren
og det åpne havet. Allerede i Karmsundet
begynte bølgene å slå hardere. Jeg var på 
sjefslugaren da en av besetningsmedlemmene
viste seg utenfor ventilen. Han lå med hodet
over rekken og ”matet krabbene”. Da han så
meg, snudde han seg og spurte om vi ikke var
framme i Kristiansand snart. Jeg forklarte at
det fremdeles var 12 timer til vi var framme. 
Da snudde han seg mot sjøen igjen og fortsatte 

å ”mate krabbene”, smiler den 
pensjonerte kontreadmiralen. 



BLUE GAME/SKAGERRAK: 
Vi befinner oss på en fregatt på

krigsøvelse i Skagerrak. 
På fartøyet gjennomgår 128 

mennesker et omfattende 
øvelsesprogram. 

Blant dem er 11 jenter. 
I Marinen skal på brovakt 

sammen med Bjørg Irene. 

ØØyyvviinndd  BBrreeiivviikk
[obreivik@mil.no] 

- Er du klar? 
Jeg ser på klokka. Det er fortsatt 10
minutter igjen før vi har avtale om at 
brovakten skal begynne. 
- Vi har en push-up-konkurranse gående
mot de i operasjonsrommet, skjønner du,
så jeg må ta noen push-ups før vi begynner,
sier Bjørg Irene Hellem. 18-åringen fra
Lindås, nord for Bergen, leder vei mot
styrhuset på fregatten. Der legger hun 
seg ned på dørken og begynner å ta 
armhevinger. 
- Nå er jeg oppe i 80 hittil i dag. Målet for
dagen er 100 stykk, sier hun etter å ha
presset seg gjennom 10 av dem. 

Godt påkledd, iført boblebukse, ytterjakke
og krigsredningsvest, går vi ut på dekk og
trekker bakover på det 97 meter lange
marinefartøyet. Det nærmer seg midnatt
og det er et kjølig og regntungt Skagerrak
som omringer oss på alle kanter. 
Nå venter først 30 minutter på bøyevakt,
en time på brovakt, og deretter 30 
minutter som rormann. 
Bak hovedmasten og skorsteinene, klatrer
vi opp i en liten tønne. Her skal vi se etter
innhentende fartøyer og følge med om
noen faller over bord. Til tross for en viktig
oppgave, er det langt fra alltid det er lett å
følge med. 

- Her har jeg kjedet meg mange ganger
før, sier Bjørg Irene og stirrer ut mot 
horisonten. 
- Når man står her midt på natten, helt
alene, og er trøtt og sliten, kan det være
skikkelig vanskelig å holde seg våken. 
Det skjer jo heldigvis ikke så ofte at 
noen faller over bord, legger hun til.  

Å være 18 år gammel og kvinnelig
matroslærling på et marinefartøy er ikke
A4. Bjørg Irene kom inn i militæret i juli i
fjor, og til tross for et mannsdominert
arbeidsmiljø, trives hun veldig godt på 
fregatten KNM Trondheim. 
- Det er jo ikke akkurat så mange jenter
som jobber på sivile fartøyer heller, så da
muligheten til å ta lærlingtiden min i
Marinen dukket opp, fikk jeg lyst til å
prøve, forklarer hun. På KNM Trondheim
er Bjørg Irene en del av takkeldetaljen. 
- Det vil si at jeg blant annet maler og pik-
ker mye rust. Det er vi som er ansvarlige
for å holde alt ved like, utdyper hun. 

3300  mmiinnuutttteerr har passert uten at vi har hatt
noe å melde frem til bro. En ny marine-
gast står klar til å ta over som bøyevakt. 
Vi vandrer forover i fartøyet igjen og ender
opp på toppen av styrhuset. 
Nå får vi ansvaret for å melde fra til

På brovakt med 
Bjørg Irene

Bjørg Irene Hellem er en av 
11 jenter på fregatten KNM

Trondheim. Her har hun 
brovakt midt i Skagerrak.
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TIPS Torgeir
om det du som vernepliktig 

eller ungt befal er opptatt av!

Send e-post til 
tteekkeellaanndd@@mmiill..nnoo,,  

eller ring på 
tlf. 5555  5500  4499  2233

mannskapet på bro når vi 
oppdager andre fartøyer på havet.
Det går ikke lenge før Bjørg Irene
legger merke til lanterner i det
fjerne. ”Bro. Utkikk”. Hun snakker
på samband. Konstabelen på bro
svarer og Bjørg fortsetter: 
”Vi har fartøy i rød 30. Det har 
to topplanterner og en rød 
sidelanterne”.  

- Hvordan vil du beskrive livet 
om bord i en fregatt?
- Trangt og sosialt, svarer hun
kontant og utdyper at når det er
så pass trangt, blir man veldig
godt kjent med hverandre. 
På fregatt sover man på banjer.
Vanligvis deler 20 menige en 
banjer og plassen er mildt sagt
sparsommelig tildelt hver enkelt. 
- For å se på det positive har vi i
hvert fall gode madrasser da, sier
hun muntert. Men til tross for de
trange omgivelsene, er fregattene
populære blant kvinner. 
Faktisk var det nylig over 10 
prosent kvinner om bord på de 
tre norske fregattene. 

En klokketime og flere sivile 
fartøyer passerer. Det er på tide 
å gå inn i varmen i styrhuset. 
18-åringen stiller seg ved siden av
roret og ber om oppmerksomhet
fra sjefen på bro. ”Vaktsjef. 
Ror- og maskintelegrafavløsning”.
Vaktsjefen sier vær så god, og
Bjørg Irene fortsetter før hun
overtar plassen bak roret: ”UM
Hellem overtar roret, skal styre
230 grader, halv fart forover, 
180 omdreininger.” 

De store dampkjelene på 
fregatten steamer oss forover i 
en fart på omtrent 20 knop.
Vaktsjefen går frem og tilbake
mellom brovingen og radar-
skjermen mens han søker etter
fiendtlige fartøyer og gir ordrer.

”Styrbord ti”. Bjørg Irene svinger
på roret og fartøyet legger seg
lydig i en høyresving før hun 
svarer. ”Styrbord ti på”. 
”Det er godt. Kom til 330 grader.”
Kompassnåla snur seg mot 
nordøst før den stagnerer over
330 grader. Bjørg Irene melder
fra: ”330 grader på”. ”Det er 
godt. Styr rett så”. 

- Jeg blir litt lei av og til da. Vi 
seiler ganske mye, og har ikke
turnus. Dessuten er jeg ikke så
glad i å stå i bøyen som vi nettopp
har vært i, forteller matroslæringen.
Gjennom det første av de to årene
som matroslærling får man betalt
som vernepliktig, det vil si 111
kroner om dagen. Men fra juli av
går Bjørg Irene opp i lønn. 
- Det blir storveis å gå opp i lønn i
sommer, sier hun og legger til at
det blir enda bedre neste sommer.
– De som er ferdig utdannet
matroser tjener jo helt sykt mye. 

Men god lønn til tross, Bjørg Irene
er usikker på om hun kommer 
til å fortsette som matros i
Marinen etter at lærlingtiden 
er gjennomført. 
- Foreløpig har jeg bare planer
om å være her til lærlingtiden 
min er ferdig. Deretter har jeg lyst
til enten å jobbe på en sivil båt,
eller gå styrmannskolen. Men man
vet aldri, kanskje jeg fortsetter;
jeg trives i hvert fall godt.

Vakten vår går mot slutten.
Nestemann i rekken står klar til å
ta over roret. Nå venter to timer i
beredskap i menigmessen før
skiftet er gjennomført og 
18-åringen kan legge seg. 
- Men først må jeg nå målet om
100 push-ups, sier Bjørg Irene
Hellem og legger seg ned på 
dørken i styrhuset og presser 
seg mot målet.  

KKjjæærree,,  
vveerrnneepplliikkttiigg
Det er “allmenn” verneplikt i Norge, skal man tolke
det som står i grunnloven. Men jeg velger å sette
verneplikt i anførselstegn fordi det ikke er en 
allmenn plikt. Vi kan umulig kalle det en allmenn
plikt når mindre enn 40 prosent av alle menn i dag
gjennomfører førstegangstjenesten. Slik det er i dag
har verneplikten en lav status blant ungdom.
Uniformen har blitt et symbol på at du var for ”dum”
til å lure deg unna. Det føles urettferdig når 
flertallet av unge menn kan fortsette sine studier
eller begynne å jobbe og tjene penger, mens 
mindretallet må avtjene verneplikten og avspisses
med lav daglønn og dårlige vilkår. 

Norge er ikke tjent med umotiverte menige. I de
siste årene har flere instanser innen forsvar, politikk
og generelt i samfunnet, krevd statusheving og 
statushevende tiltak av førstegangstjenesten. I dette
ligger hovedsakelig betydelig høyere økonomisk
kompensasjon. Det må lønne seg både økonomisk
og utdanningsmessig. Man må prioritere boforhold,
forpleining og velferd, samt voksenopplæring.
Soldatene må ikke bare få tilfredstillende tilbud. 
De må være særdeles gode. Førstegangstjenesten
må sammenlignes med hvordan man har det i det
sivile. Ikke hvordan det var i Forsvaret i ”gamle
dager”. Det må være bedre å avtjene verneplikten
enn å ”snike” seg unna. Og viktigst av alt er at den
enkelte soldat virkelig føler seg til nytte i den 
tjenesten de har, at de virkelig gjør noe som har
betydning, og at den jobben de gjør blir verdsatt! 

Det ser ut til at Stortinget og regjeringen har begynt
så smått å ta dette med statusheving på alvor. Dette
ved å øke dimisjonsgodtgjørelsen med 1500 kroner
til 8 851 kroner i 2004, og ved at regjeringen nå 
legger inn forslag om å øke dimisjonsgodtgjørelsen
til 15 000 kr allerede fra 2005. Dette er et steg i 
riktig retning. Det som da ikke ”henger på greip” er
at de skal kutte ned i midlene til voksenopplæringen
med 20 prosent fra 2005! Det vil medføre at voksen-
opplæringen må kutte ned i tilbudet, og det blir
mindre penger for stipendutvalget til å dele ut til 
stipendkandidater. Når vi snakker om statusheving,
kan vi ikke kutte ned i de statushevende tilbudene 
vi allerede har.

Allikevel har jeg den oppfattning av at de aller fleste
har det bra under førstegangstjenesten. Det er ikke
tjenesten i seg selv som er problemet, men 
rammene og vilkårene rundt. Dagens menige 
representerer nemlig den gruppen unge menn og
kvinner som ikke bare får ,men som tar ansvar!  

Utskrevet ledende menig
Steinar Strand Hansen,

hovedtillitsvalgt,
Kysteskadren

TILLITSMANNS-NYTT



- Det er fint å ha et faglig og sosialt
fellesskap der man kan møte

andre kvinner, sier kystjeger Line
Thorsberg. 3.-5. mai deltok hun på
seminar om internasjonale opera-

sjoner i regi av Nettverk for
kvinnelig befal på Rena.

GGrroo  AAnniittaa  FFuurrrreevviikk
Forsvarets mediesenter

- Når man har en arbeidsplass der flertallet er
menn, treffer man ikke så mange kvinnelige
kolleger i hverdagen. Derfor er det fint å få
utveksle erfaringer med befal av samme kjønn
innimellom, uttaler Thorsberg.  

Faglig og sosialt samvær
Nettverk for kvinnelig befal, som inkluderer
samtlige befal og befalselever fra alle forsvars-
grener, markerer sitt 15-års jubileum i 2004.
Flere ganger i året arrangerer 
nettverket seminarer med faglig og sosialt
innhold. Tema for seminaret på Rena var
internasjonale operasjoner, med spesiell vekt
på kvinner og Afghanistan. Om lag 45 kvinner
– og noen menn – var tilstede.
- Spesielt hyggelig denne gangen, var det at
flere yngre jenter deltok, sier kaptein Stine
Skjæret, en av arrangørene. Ut fra tilbake-
meldingene fra deltakerne på seminaret, 
har hun inntrykk av at de aller fleste fant et
tema som fenget. 

Programmet omfattet flere sivile foredrags-
holdere, blant annet fra Utenriksdepartementet,
Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) og
Afghanistankomiteen. 

I tillegg bidro en rekke - både kvinnelige 
og mannlige offiserer - med sine erfaringer
fra utenlandsoppdrag. 

Kvinner er en ressurs ute
Flere av foredragsholderne og tilhørerne
poengterte hvor viktig det er at kvinner 
deltar i de norske styrkene internasjonalt. 
Det kom frem at kvinner bidrar til å gi økt
mangfold og kreativitet i mannsdominerte 
miljøer og er en uvurderlig ressurs i forhold til
å få innpass hos lokalbefolkningen. Dette gjør
det mulig å få utført oppgaver som ellers ville
vært vanskelig å få gjort, ikke minst når det
gjelder sivilt-militært samarbeid (CIMIC).
- I Afghanistan var vi for eksempel med på
bryllupsfeiring, og av utenforstående var det
bare kvinnelige offiserer som fikk delta. 
Vi fikk en unik mulighet til å bli kjent med
lokalbefolkningen og deres skikker, 
fortalte major Tone Andersen. 

Må vise holdninger i praksis
Både lederen for Stortingets forsvarskomité,
Marit Nybakk, og kvinnerådgiver Guro K. Vikør
fra Utenriksdepartementet, vektla i sine 
foredrag at hvis Norge skal ha troverdighet
internasjonalt, så må styrkene inkludere 
flere kvinner. 

- Vi ønsker å formidle verdier som likestilling
og da betyr det mer hva vi viser i praksis enn
det vi sier med ord. Skal vi bli tatt på alvor i
fredsprosesser der vi krever at de ulike 
partene skal ha kvinner representert, 
må vi selv stille med kvinne-
representanter i freds-
forhandlinger, påpekte
Nybakk.

Skal gi motivasjon
Alt kvinnelig befal i Forsvaret og kvinnelige
elever ved Forsvarets skoler er automatisk
medlemmer av Nettverk for kvinnelig befal.
Dette er ikke et medlemskap i tradisjonell 
forstand, men en mulighet til å ta del i 
nettverkets aktiviteter

Nettverket har som mål å: 
- Bidra til at kvinner oppfatter Forsvaret 

som en trygg og attraktiv arbeidsplass.
- Å skape en arena for kontakt med 

likesinnede.
- Gi motivasjon for å velge karriere.
- Bidra til kompetanseheving.
- Påvirke og bidra til Forsvarets overordnede 

personellpolitikk for kvinner.
- Bidra til å øke medlemmenes kunnskap 

om forsvars- og sikkerhetspolitikk. 
- Bidra til å skape forståelse i samfunnet 

for Forsvaret.

21. september markerer nettverket 
15-års jubileum i Oslo.

Se ellers nettsidene til Nettverk for 
kvinnelig befal for mer informasjon:
www.nvkb.net

FELLESSKAP PÅ TVERS

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