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Kontreadmiral Jan Eirik Finseth
Flaggkommandør Trond Grytting
Flaggkommandør Atle Karlsvik
Flaggkommandør Geir Osen
Kontreadmiral Arild Sandbekk

Generalinspektør i Sjøforsvaret
Sjefen for Kysteskadren
Sjefen for Sjøforsvarets skoler
Sjefen for Kystvakten
Kommandør for sjøstridskreftene

Kontreadmiral Kjell-Birger Olsen hadde i 
sin tid som Generalinspektør for Sjøforsvaret
som overordnet målsetting at ”Sjøforsvaret
skal bli best i verden på maritime operasjoner
i kystnære farvann”. Han signerte i den
sammenheng blant annet dokumentet
”Forsvarets maritime kapasiteter” som inn-
spill til MFU-prosessen. Et dokument som
fortsatt bør leses. Her finnes forankring for
mye av den fellesoperative kystnære 
treningen som bedrives i dag med blant 
annet Norwegian Task Group i operasjoner
for sikring av kystfarvann. Kontreadmiral 
Jan Eirik Finseth har fulgt og akselerert
omstillingslinjen med ”Ordre for 
transformasjon”. Denne ordre foreskriver;
- Målrettet trening med bedre bruk av 

simulatorer, spill og analyser
- Redusere ikke operative oppgaver
- Forbedre enkeltmannsferdigheter 
- Bygge ut sikkerhetsregimet i Marinen
- Forutsigbarhet og familievennlighet
- Demonstrere høy kvalitet og operativ evne

Det er flere grunner til at transformasjons-
begrepet er viktig, først og fremst fordi
Marinens omstilling ikke er ferdig. Den 
konsentrasjon og effektiviseringsvilje som 
er utvist i Marinen over en årrekke, etter 
politisk føring, må selvsagt berømmes.
Kompaktbasen Haakonsvern kan fremstå
som et utstillingsvindu for service og 
synergi og vi noterer i dag 26 enheter i 
10 internasjonale operasjoner til lands og 
til havs siden den kalde krigens slutt.
Tilgjengelig, gripbar, fleksibel, synlig og tro-
verdig har vært og er Marinens varemerker. 

Men, kjære lesere, selvtilfredsheten er en 
farlig fiende i en tid hvor vi vet at tøffe tak og
utfordringer står i kø. Den ungdommen vi
ønsker velkommen til Marinen, og vi trenger
mange i tillegg til de erfarne vi har, skal møte
en marine i frisk utvikling. En marine som
stiller krav til style, profesjonalitet og omsorg.
En marine hvor hver eneste enhet står eller
kommer til å stå på en beredskapsliste for
fortsatt internasjonale oppdrag. 
En marine som vil og skal hevde nasjonens
interesser og rettigheter i nasjonale farvann
og interesseområder til havs. 

Transformasjon er fortsatt viktig for Marinen
fordi omgivelsene som styrer rammebetingelser,
personell, logistikk og økonomiske tildelinger
endrer seg kraftig. Transformasjon er viktig
fordi den informasjonsteknologiske utviklingen
vil akselerere tempoet i operasjoner. De nye
fregattene og Skjold-klassen vil representere
en mengde nye muligheter.
Kystjegerkommandoen, Marinejeger-
kommandoen, MTB-ene av Hauk-klassen,
Ula-klassen, Minevåpnet og organisk 
logistikk skal sikres høyere operativitet. 
Nye prosedyrer og systemer skal utvikles
sammen med Hæren og Luftforsvaret. 
Og, det er spesielt viktig at alle må 
forberedes bedre på asymmetriske trusler 
så vel hjemme som ute. 

Ballansert målstyring er nå også tatt i bruk i
Marinen som strategisk verktøy for styring
mot de mål vi setter oss. Generalinspektøren
har utarbeidet sitt strategiske kart. Nå skal
kartet utvikles videre ved Sjøforsvarets 
skoler, Kystvakten og Kysteskadren. Alle må
ha puls på forandring og utvikling. Alle må se
sin rolle som aktiv bidragsyter. 
For Marinens sjefer gjelder 
det å kommunisere en 
forståelig visjon 
og klare mål. 
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Åsmund Andersen og 
Geir Flage vil bevare 
kompaktbasen på
Haakonsvern.

FOTO: VIDAR HOPE
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Tirsdag 20. april satte besetningen på
KNM Hinnøy, med skipssjef Eirik
Otterbu i spissen, kursen for sydligere
breddegrader. 

De neste seks månedene skal minejakt-
fartøyet inngå i Natos stående minerydder-
styrke MCMFORNORTH, og Otterbu sier han
gleder seg til å gjennomføre oppdraget han
har begitt seg ut på. 
- Nå skal det bli herlig å komme seg vekk. 
Vi gleder oss til å komme ut i verden og være
operative igjen, forteller han og utdyper at det
har vært vel mye stilleligge og administrativt
arbeid den siste tiden. 
Norske, danske, nederlandske, engelske og
skotske farvann vil i hovedsak være operasjons-
området til fartøyet det neste halve året. 
Men fartøyet skal også besøke Belgia,
Baltikum, og for eksempel St. Petersburg. 
- Utfordringen vår blir å holde det høye nivået
som Nato forventer av oss, over lang tid. 

Men vi har vist tidligere at de norske mine-
jaktfartøyene er veldig effektive og forventer
at oppdraget derfor skal gå problemfritt, 
sier skipssjefen. Før fartøyet deployerte 
fra Haakonsvern hadde det hatt en god del
tekniske maskinproblemer, men disse er 
nå utbedret.
- Det er veldig gøy å være skipssjef på mine-
rydder, smiler Otterbu og sier at han gleder
seg til å delta i internasjonal tjeneste igjen. 

side 4-8 TEMA: 
Det nye kampsystemet

side 12 KYSTVAKTA:
Overraska under øving

side 24 BAKSIDEN:
Marinen åpner dørene

- Vi er i ferd med å få en ny generasjon
”krigsseilere”, personer som sliter 
med langtidsskader etter militær 
innsats for nasjonen.
Sjefen for Saniteten i Sjøforsvaret, kommandør
Jan Sommerfelt-Pettersen, til Bergens
Tidende under det årlige sikkerhetsseminaret
på Haakonsvern, 17. april.

- En flytting skal bli uhyre kostbart. 
Da skal vi nemlig tvinge Forsvaret 
til å rydde opp etter seg. 
Denne kampen skal og må vi vinne.
Per Willy Amundsen (Harstad FrP) til 
Harstad Tidende 29. mars om å flytte
Kystjegerkommandoen fra Trondenes 
til Olavsvern i Tromsø. 

- Forsvaret har vært mannsdominert.
Det gjenspeiler også i opptakskravene 
til befalsutdanningen. Det går på å 
bære tungt, gå langt og løpe fort. 
Vi vil nå foreta en revurdering av 
disse litt machoaktige kravene og se 
om vi ikke kan finne nye målemetoder
som ikke fordeler jentene.
Sjefen for Sjøforsvarets skoler, flaggkommandør
Atle Karlsvik, til Bergens Tidende 18. april. 

- Vi som har ansvaret her på
Haakonsvern er offer for et spill der 
forsvarspolitikere og forsvarsledelse
skylder på hverandre og vasker 
hendene som Pontius Pilatus!
Kommandørkaptein Hans Chr. Kjelstrup fyrer
løs til bt.no 16. april etter kraftig nedbygging
og nedbemanning på Marinens hovedbase. 

INNHOLD

PÅ OPPDRAG NÅ

På vei sørover

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

Minekrigsfartøyet KNM Hinnøy
deltar i Natos minerydder-
styrke, MCMFORNORTH.
Fartøyet har et mannskap på 36.
Norge seiler nå kontinuerlig
i denne Nato-styrken. 
Oppdraget varer fra april 
til oktober.  

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

KLIPP

Besetningen på KNM Hinnøy, med skipssjef Eirik Otterbu i 
spissen, oppstilt på kaien på Haakonsvern før avreise 20. april. 

FOTO: ØYVIND BREIVIK
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NYE FREGATTER: BYGGESTATUS

I juni sjøsettes den første av
Forsvarets fem nye fregatter.
Dette gleder forsvarssjef Sigurd
Frisvold som følger spent med på
prosjektet. 

VViiddaarr  HHooppee
[vhope@mil.no ]

- Som forsvarssjef er det åpenbart at jeg
har store forventninger til de nye Fridtjof
Nansen-fregattene, som med NH-90
helikoptre vil representere en meget
fleksibel kapasitet for operasjoner til
havs, sier han til I Marinen.

Populære stillinger
I vår ble 25 matrosstillinger lyst ut på den
første fregatten, KNM Fridtjof Nansen.
Overflateflotiljen har mottatt hele 165 søk-
nader, noe som bekrefter hvor populære
fregattstillingene er. De heldige 25 som blir
plukket ut vil bli en del av fartøyets kadres-
tab allerede fra 1. august i år. Til neste høst
blir KNM Fridtjof Nansen overlevert til

Marinen, og om få år vil Forsvaret kunne
spille en større rolle både nasjonalt, men
ikke minst også internasjonalt. 

- De nye fregattene vil gi oss handlefrihet
til å håndtere episoder og kriser gjennom å
synliggjøre vår evne og vilje til å ivareta
norsk suverenitet og norsk interesse til
sjøs, forklarer forsvarssjefen. - Slik sett
utfyller fregattene kystvaktfartøyenes rolle i
håndhevelsen av norsk suverenitet og myn-
dighet, legger han til. 

De nye norske kampsystemet blir multirol-
lefartøy og kan bekjempe trusler både fra
luften, på overflate og under vann. Dette er
egenskaper som kommer godt med når
Forsvaret i 2008 skal delta som styrkesjef
med fregatt nummer to i rekken, KNM
Roald Amundsen, i Natos stående atlanter-
havsstyrke Stanavforlant.  
- Når fartøyene er operative, vil de utgjøre
et viktig norsk bidrag til Natos utryknings-
styrker og stående flåtestyrker.
Anskaffelsen av de nye fregattene repre-
senterer således en formidabel, men
helt nødvendig, investering for å
opprettholde et troverdig forsvar. I
tillegg tilbyr vi med Fridtjof Nansen-

klassen kapasiteter som er etterspurt i
Nato, forteller generalen.

Ikke sammenlignbar
Men forsvarssjefen understreker at det nye
kampsystemet også vil få en viktig rolle i
sivil sammenheng. - Fregattene vil kunne
yte støtte til det sivile samfunnet, herunder
bistand og ledelse under katastrofer og
ulykker som setter menneskeliv og miljø i
fare. 

Dagens fregatter av Oslo-klassen er over
førti år gamle og vil bli utfaset i takt med
innfasingen av Fridtjof Nansen-klassen. 
- Oslo-klassen ble anskaffet med ameri-
kansk støtte på 1960-tallet. Disse fartøyene
er nå definitivt modne for utskifting. Å
sammenligne de to fartøyklassene er nes-
ten ikke mulig. Vår kapasitet til både anti-
overflate- og antiubåtoperasjoner med de
nye fregattene vil øke drastisk, sier
Frisvold. 

- I tillegg vil helikoptrene bli en integrert
del av fartøyenes våpen og sensorsystem
og skal kunne finne og nedkjempe ubåter
på lang avstand. På den måten øker også
fartøyets sikkerhet og evne til effektiv
oppgaveløsning. 
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- Fregattene gir Norge handlefrihet



Sjøsettingen av den første 
fregatten av Fridtjof Nansen-
klassen skulle egentlig skje 
5. mai. På grunn av streik i den
spanske verftsindustrien er
sjøsettingen utsatt til 3. juni. 

ØØyyvviinndd  BBrreeiivviikk
[obreivik@mil.no)

Den første av de fem fregattene som skal
bygges, KNM Fridtjof Nansen, begynner for
alvor å ta form på beddingen i Ferrol i Spania.
Nå er fregatten snart klar for sjøsetting, 
men det er først en måned etter den 
datoen som opprinnelig var planlagt.
- Utsettingen skyldes at arbeiderne på 
verftene til leverandøren har streiket, forteller
kommandørkaptein Terje Nylund, den norske
byggelderen i Ferrol. Han utdyper at verftene
derfor ikke har kunnet opprettholde den 

samme framdriften som de var avhengige 
av for å overholde tidsfristen som var satt i
byggekontrakten. Likevel er det ennå usikkert
om dette vil få følger for overleveringen som
er planlagt i oktober neste år. 
- Leverandøren sier de ikke venter noen pro-
blemer med å overholde leveringsfristen
neste år, sier Nylund. 

Koster 15 milliarder
Det er det spanske verftskonsernet IZAR som
har fått gigantkontrakten om å bygge de nye
fregattene. Kostnadsrammen på prosjektet vil
endres årlig som en konsekvens av pris- og
kostnadsutviklingen i Spania. Nå har
prosjektet en kostnadsramme på ca 15 
milliarder kroner, og hvis leveringen av 
fregattene blir forsinket, vil det koste det
spanske verftskonsernet dyrt.
- Vi har virkemidler i kontrakten som tilsier at
hvis leveringene av fartøyene blir forsinket vil
det etter en hvis tid påløpe dagbøter for IZAR,
opplyser Nylund. Likevel mener han at 
utsettingen ikke bare er negativ. - At de 

utsetter sjøsettingen en måned betyr tross alt
at de har fokus på kvalitet fremfor å presse
frem en for tidlig sjøsetting, poengterer han. 

Den forsinkede sjøsettingen av KNM Fridtjof
Nansen vil medføre at kjølstrekken på fregatt
nummer to, KNM Roald Amundsen, også vil
bli utsatt med en måned. Dermed vil i realite-
ten hele prosjektet være en måned forsinket.  

Overtakelse i 2005
Etter at KNM Fridtjof Nansen sjøsettes og blir
døpt av forsvarsminister Kristin Krohn Devold,
3. juni, vil det igangsettes innkjøring av skips-
tekniske systemer. Våpenteknisk utrystning vil
også komme på plass, før systemene skal
gjennomgå grundig testing som vil vare frem
til Marinen overtar fartøyet i oktober neste år. 

Deretter vil mannskapet som skal besette fre-
gatten teste alle sider av systemet grundig,
før fregatten blir regnet som operativ fra høs-
ten 2007. Fregatt nummer to, KNM Roald
Amundsen, vil bli operativ samtidig som KNM
Fridtjof Nansen. Det er fordi besetningen på
denne fregatten kan dra nytte av erfaringene
som besetningen på KNM Fridtjof Nansen har
gjort seg gjennom innkjøringen av sitt system. 

De neste tre fregattene vil deretter bli opera-
tive med ett års mellomrom, og fregattpro-
sjektet markeres avsluttet når KNM Thor
Heyerdahl blir operativ i 2010.

Streik forsinker gigantprosjektet

KNM Fridtjof Nansen er nesten klar 
for sjøsetting, en måned etter den 
opprinnelige datoen.

FOTO: IZAR
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NYE FREGATTER: SLIK BLIR DET NYE KAMPSYSTEMET

FRED
Fregatter er arbeidshestene i all
maritim krigføring og behovet for
disse er stort. 
Fregattene er helt sentrale elementer
i alle operasjoner og øvelser både
hjemme og internasjonalt. I fredstid 
er tilstedeværelsen av fregattene
gjennom trening og øvelser den 
viktigste oppgaven. Norge har en
svært langstrakt kystlinje og kontrol-
lerer et havområde som er nesten syv
ganger så stort som fastlandsarealet. 

Fregattene har en viktig rolle i å over-
våke og håndheve suverenitet i dette
vidstrakte området. Fregattene blir en
god plattform for katastrofehåndtering
og redning. De nye fregattene er blant
annet utstyrt med minisykehus. 

KRIG
Fregattene er multirollefartøy. 
Det vil si at disse fartøyene blir utstyrt
for å bekjempe trusler både i luften,
på overflaten og under vann. 
Dette gjør fregattene til en svært 
fleksibel enhet med stort potensial
både nasjonalt og internasjonalt. I en
krigssituasjon er beskyttelsen av 
forsyningslinjene de nye fregattenes
viktigste oppgave. Fregattene er med
sin sjøgående egenskap svært godt
egnet til å delta i en multinasjonal
styrke i regi av Nato eller FN. 
Fridtjof Nansen-klassen har høyeste
ambisjonsnivå på anti ubåtkrigføring
og kommando, kontroll og informasjon.
Videre skal fregattene være trent til
antioverflatekrigføring og freds-
støttende operasjoner. 

Fridtjof Nansen-klassen bidrar med
kapasiteter i et trusselbilde i både
kystnære farvann og internasjonale
havområder. Den nye fregattklassen
er også bygget så fleksibelt at den
enkelt kan bli oppgradert med for
eksempel kraftigere våpenstyrke.

NH-90 og Fridtjof Nansen-klasse fregatt er gjen-
sidig komplimenterende. Hvor fregatten har et
sjømålsmissil med stor rekkevidde, er helikopte-
ret kampsystemets eleverte sensor.
Helikopterets radar, elektroniske søkesystem
og Forward Looking Infra-Red (FLIR) kamera
bidrar til billedbygging innenfor en radius av
200 nm. Hvor Fridtjof Nansen-klassen har en
omfattende og avansert sonarutrustning med
potensial for store deteksjonsavstander,
bidrar helikopteret til at ubåter kan angripes
på maksimal rekkevidde. Helikopteret bidrar
i tillegg til å supplere den maritime styrkens
samlede sonar utrustning.

Produsent: NHIndustries 
(Nato Helikopter Industries)

Rekkevidde og operasjonstid 
utenfor base og logistikkelement: 
over 500 nautiske mil. 

Bemanning: 4 (to piloter, en taktisk 
koordinator og en sensoroperatør). 
I tillegg vil det i perioder være 
med en redningsmann som 
til vanlig er navigasjonsbefal
på Fridtjof  Nansen-fregatten.  

SYNKEMINER
Synkeminer som del 
av anti-ubåtkrigføring.

TORPEDOER
Sting Ray-torpedo
Autonome lettvektstorpedoer
med elektrisk fremdrift.

SENSORUTRUSTNING
Helikopteret har en omfattende
sensorutrustning som omfatter
både en dipping sonar og et bøye-
system. Dessuten er det utrustet
med en European Navy Radar
med mer enn 200 nm rekkevidde.

NH90 HELIKOPTRE

Kampsystemet Fridtjof Nansen består av Fridtjof Nansen-klasse fregatt 
med nytt fregatt helikopter (NH-90).
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KRISE
Fregattene er svært sentrale i en
norsk suverenitetshevdelse. 
For den nasjonale sikkerheten er 
det viktig med en synlig tilstede-
værelse i de områdene som kan 
bli utfordret. Fregattene er med 
sin havgående egenskap, og evnen 
til å operere over lengre tid alene, 
godt egnet til tilstedeværelse i disse
områdene. 
Fregattene kan for eksempel beskytte
olje- og gassinstallasjonene dersom
det skulle bli nødvendig, og vil også
kunne beskytte fiskeriaktivitet i 
norske havområder. 

FAKTA NYE FREGATTER

134 meter lang

16,8 meter bred

26 knop marsjfart 

4500 nautiske mil

5300 tonn (deplasement)

121 - herav 56 befal, 31 vervede, 

34 lærlinger og menige

Maks 34 meter over vann 

7,6 meter dypgående

 tonn

KANON
76 mm kanon til luftvern,  

overflatemål og landmål.

HOVEDRADAR
SPY 1F. Helautomatisk radar med
kapasitet til å detektere fly og missiler,
styre egne missiler og kontrollere 
helikoptre, MPA og jagerfly.

TORPEDOER
Sting Ray-torpedo
Autonome lettvektstorpedoer
med elektrisk fremdrift.

Aktiv tauet sonar

MISSILER
Evolved Sea Sparrow
– fartøyets primære våpen 
mot luftmål.

NSM (Nye Sjømålsmissil) 
– Missiler med lang rekkevidde
og som er spesialdesignet for
kystnære operasjoner.
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Kalt opp etter 
viktige norgesambassadører

FRIDTJOF NANSEN 
(1861-1930)

vitenskapsmann, 
humanist og diplomat

Gikk på ski over
Grønlands innlandsis 
til vestkysten på 42
dager i 1888. Fra 1889
til 1893 ledet han
ekspedisjonen med
polarskipet ”Fram” 
fra Sibirkysten mot
Nordpolen. 
Ble tildelt Nobels
fredspris i 1922.

ROALD AMUNDSEN
(1872-1928)

polarforsker

I perioden 1903-1906
nådde han den 
magnetiske nordpolen
og ble den første som
seilte gjennom
Nordvestpassasjen.
Deltok på en rekke 
flyekspedisjoner i
området rundt
Nordpolen. 18. juni
1928 drog han ut med
flyet Latham fra
Tromsø, flyet forsvant i
nærheten av Bjørnøya. 

OTTO SVERDRUP 
(1854-1930)

polarforsker 

Deltok på Fridtjof
Nansens ferd over
Grønland i 1888.
Kaptein på polarskipet
”Fram”. Utforsket 
deler av havområdet
rundt Grønland. 
Nye deler av Ellesmere
Island ble oppdaget,
foruten en del øyer 
som har fått navnet
Sverdrup Islands. 

HELGE INGSTAD 
(1899-2001)

arkeolog, jurist og forfatter

Forskningsferder til
blant annet Grønland i
1953, og i 1960-årene
til Canadas østkyst,
hvor han påviste 
tuftene av en omtrent
tusen år gammel
vikingbosetning på
nordspissen av
Newfoundland. 

THOR HEYERDAHL 
(1914-2002)

oppdagelsesferder og zoolog

Fremsatte i 1941 teorien
om at Polynesias 
befolkning var kommet
fra Amerika, og ikke fra
Asia. For å bevise dette lot
han seg drive i en flåte av
balsatre fra Peru mot
Polynesia. Dette 
toktet er kjent som 
Kon-Tiki-ekspedisjonen.
Boken om ferden ble en
verdenssuksess. Fikk
Oscar-pris for dokumentar-
film. Senere deltok han på
flere ekspedisjoner. 

De fem nye fregattene er blitt kalt opp etter noen
av de største ambassadørene for Norge. 
- Vi som jobber med fregattprosjektet i dag er alle
svært glade for at disse navnene ble valgt, sier 
sjefen for Overflateflotiljen, kommandør Hans
Christian Helseth. 
Men han må innrømme at det oppstod diskusjoner
om navnvalget da de ble presentert.
- Noen argumenterte for å fortsette med de fem
bynavnen fordi at dette har vært tradisjonen. 
De fem vi har valgt i dag er navnene på personer
som er svært gode forbilder for Forsvarets 
personell, og ikke minst gode representanter 

for Norge internasjonalt, forteller han. 
Om det oppstår problemer med de lange navnene,
er Helseth ikke sikker på.
- Vi skal nok finne en løsning på det der. Kanskje i
form av å bruke etternavnene. Det er flere skip
som har lange navn utan at det har ført til noe 
problem, sier han. 

Første fregatt, KNM Fridtjof Nansen, blir levert til
Marinen høsten 2005, så kommer KNM Roald
Amundsen (2006), KNM Otto Sverdrup (2007), 
KNM Helge Ingstad (2008) og til slutt KNM Thor
Heyerdahl (2009).
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Marinen har lenge vært stolt over
kompaktbasen Haakonsvern.
Innenfor et lite område er alt det
som trengs for å drifte Marinen
samlet. Nå smuldrer den unike
kapasiteten og både
baseledelsen og det operative
miljøet frykter konsekvensene. 

KKaattrriinnee  GGrraammsshhaauugg  
VViiddaarr  HHooppee

Prosjektsdivisjonen er allerede flyttet fra
Haakonsvern og i langtidsproposisjonen ligger
det nå forslag om å flytte materielldivisjonen
med fagmyndighetsansvaret ut av basen. 
- Om de endringene som nå er foreslått blir satt
i verk, så ødelegger de alt det vi har bygd opp 
på kompaktbasen Haakonsvern, sier sjefen på
basen, kommandør Åsmund Andersen. 
Han forstår ikke bakgrunnen for endringene
som er foreslått. 
- Slik man nå holder på, så plukker man basen
fra hverandre. Kompaktbasen smuldrer og 
kvaliteten blir dårligere, konkluderer han. 

Gåavstand fra kaikanten
- Driften av Haakonsvern er unik. Her har vi
samlet alt det man trenger for å drifte den 
operative og absolutt viktigste del av Marinen. I
gåavstand fra kaikanten finnes fagmyndigheten,
vedlikeholdskompetanse, skolene, forsynings-
muligheter og alle de støttefunksjonen som
basedriften tilbyr, forteller Andersen. 
Basesjefen fremhever at den kompakte strukturen
på basen har vært til fordel for alle parter. 
- Personellet har rotert mellom de ulike 
avdelingene og de små fagmiljøene drar 
nytte av hverandre. På den måten kan 
skolene benytte seg av kompetansen

som finnes både ute på fartøyene og i logistikk-
organisasjonen (FLO), mens de fra Materiell-
divisjonen, som sitter på fagmyndighetsansvaret,
med letthet kan samarbeide med skolene og de
operative avdelingene.  
- Opparbeiding av kompaktbasen er en utvikling
vi i Marinen har bevisst lagt opp til, understreker
han. 

Andersen tror utflyttingen vil gi dyrere og 
dårligere løsning for Forsvaret totalt. 
- Vi kan også risikere at personellet slutter og
mange av disse sitter på en unik kompetanse
som det er vanskelig å erstatte. 
At det fører til innsparing har han ikke tro på. 
- Jeg tror ikke det finnes så mange synergi-
effekter med å plassere eksperter på ubåter,
panservogner og jagerflymotorer sammen. Det
er alle fagfelt som krever spesialkompetanse.

Alt på ett sted
Sjefen for Minekrigsflotiljen, kommandør 
Geir Flage, er enig med kollega Andersen.
- Alle flotiljene er opptatt av at Forsvarets 
logistikkorganisasjon, uansett hvordan de 
velger å organisere seg, kan levere tjenester 
til oss når det trengs og der hvor det trengs, 
sier han bestemt. 

- Haakonsvern er unik sammenlignet med 
andre militære baser både nasjonalt, men 
også internasjonalt. Alt er samlet på ett sted.
Slik jeg ser det kan jeg ikke forstå at det skal 
bli et mer effektivt logistikkstøtteapparat 
ved en eventuell utflytting fra Haakonsvern. 
Vi er heldige som kan få fagpersonell og 

ledelsesapparat fra FLO om bord i fartøyene på
få minutter. Arbeidet blir gjort på en hurtig og
effektiv måte. Det er trist om dette kompakte og
velfungerende miljøet splittes, sukker han. 

Flage har bak seg to og et halvt år som sjef 
for Minekrigsflotiljen. På den tiden har han
erfart hvor vanskelig det kan være å drifte 
mineryddingsfartøyene.
- Hadde vi ikke hatt denne kompaktbasen, 
ville situasjonen vært atskillig mye vanskeligere,
mener han. - Vi har erfart viktigheten av å ha
støtteapparat sittende vegg i vegg.  

Sjefen for Forsvarets logistikkorganisasjon, 
Erik Hernes, vet ennå ikke hvilke miljøer som
skal samordnes. 
- Målsettingen er å gå løs på samlokalisering,
det må vi fordi vi er pålagt å nå målene
Stortinget har satt for oss når det gjelder års-
verk og kostnader, og vi må ta ut effekten av at
vi nå har slått sammen “gamle” Forsvarets tele-
og datatjeneste og  forsyningskommandoene for
hær, sjø og luft. Vi må samle de funksjonene
som det er hensiktsmessig å samle, men som
jeg har sagt tidligere: Jeg ser ikke for meg at
fregattlekteren taues til Aker Brygge, sier han. 
- Vi vet ikke nå hva og hvilke miljøer som kan
samordnes. Det må utredes i gode prosesser 
når vi får endelig beskjed fra departementet 
om hva vi skal gjøre i den neste langtidsperioden
fra 2005 til 2008, forklarer han.

Kompaktbasen smuldrer

Åsmund Andersen (t.v.) og Geir Flage 
vil ha mest mulig fagpersonell 
på Haakonsvern.
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Å jobbe i en operativ marine med-
fører mye seiling og mange dager
borte fra familien. Dette er en
belastning spesielt for de offiserene
som har etablert familie fordi man
ikke får tilbringe tilstrekkelig med
tid sammen med sine kjære. 
- Dette bør det gjøres noe med. 

ØØyyvviinndd  BBrreeiivviikk
[obreivik@marinen.no)

Det mener de områdetillitsvalgte i region
Vestlandet, for Befalets Fellesorganisasjon 
og Norges Offisers Forbund, Rolf Ledal og 
Rune Martinussen. Mange av forslagene 
som kom inn etter workshopen viser at ett
mer forutsigbart seilingsmønster er viktig 
for å bli en mer familievennlig og profesjonell
marine.

Dobbel besetning
Kystvakten har lenge benyttet seg av 
dobbel besetning på fartøyene sine. 

Dette har medført at hver enkelt har kunnet
planlegge arbeidsåret sitt helt i begynnelsen av
året. Slik har det ikke vært for fartøyene 
i Kysteskadren. 
- For mange kan det være en stor belastning å
jobbe på fartøy i Marinen fordi man har så lite
fri, sier Martinussen. Han forteller at en
gjennomsnittlig marineoffiser på et KNM-fartøy
jobber inn nesten 1000 kompensasjonstimer i
løpet av et år. Det vil si at offiserene i
Kysteskadren i gjennomsnitt jobber 3000 timer
overtid, siden kompensasjonen bare gis for hver
tredje time man jobber på overtid. Disse timene
skal egentlig tilbakegis i form av avspasering,
men på grunn av lite personell, har timene blitt
utbetalt som lønn i stedet. 

Ønsker fellesferiene fredet
- Dette medfører at man tjener godt, men at
man må ofre tid sammen med familien for å
jobbe ekstra mye, legger Ledal til. 

Både Ledal og Martinussen presiserer at 
dobbel besetning er ønskelig for fartøyene i
Kysteskadren, men at dette i hovedsak på 
grunn av mangel av stillingshjemler og 
økonomi, er vanskelig å gjennomføre. 

Derfor legger de til grunn at seilings-
mønsteret til Marinen bør endres slik at
offiserene bedre kan planlegge når de har 
fri og når de skal jobbe.
- Vi ønsker at fellesferiene bør vernes slik 
at man bedre kan planlegge når man får fri.
Dessuten hadde det vært ønskelig at man på de
forskjellige fartøyene hadde et støttelag som
kunne ta seg av de vanlige oppgavene på 
fartøyene når de kommer til kais, slik at den
faste besetningen kunne ta fri, sier de 
to tillitsvalgte. 

Enklere enn tidligere
Løytnant Tom Thorgrimsen er nestkommande-
rende på KNM Tyr. I fjor befant han seg omtrent
200 dager om bord i fartøyet, og ifølge 42-åringen
medførte det at det var vanskelig å opprettholde
god kontakt med familien. 
- Planlegging av arbeid og fritid er vanskelig
fordi KNM Tyr ofte får oppdrag på kort varsel,
forteller Thorgrimsen. 
Han legger til at dette likevel er noe 
en offiser i Marinen må regne med. 
- Det er klart at alle ønsker en strukturert
arbeidstid slik at man kan planlegge best mulig
når man har fri og når man skal arbeide, men

Ønsker mer 
forutsigbar seiling

Mannskaper i Marinen får mange arbeidstimer, 
både i nasjonale og internasjonale oppdrag. 

Skipssjef  Øistein Jensen og resten av 
KNM Utvær-besetningen hadde svært mange 
arbeidstimer under Active Endeavour i 2003.
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Effektivisering av øving og trening: 
Hvordan kan vi frigjøre midler til blant 
annet våpenøvelse? 

• Utvidet bruk av simulator. Simulatorene må 
integreres og basisferdighetene drilles. 

• Mer målrettet utdanning. Tidligere, slankere 
og bedre spisset opplæringen mot stilling. 

• Kortere, men oftere øvelser, for eksempel 
torsdagsøvelser. 

• Reduser innkjøpskostnad håndvåpen ammunisjon.
• Endre Arbeidstidsbestemmelse for Militære 

(ATM) mot fastlønn. 
• Større og tettere bruk av stridsdommere, 

mentor og veileder. 
• Færre elever, hyppigere kull, for eksempel 

tre grunnleggende befalskull i året.
• Revurdere behovet for å ha sivile sertifikater:

Kan vi oppnå sertifikater på vår egen måte?
• Fagopplæring av Kystjegerkommandoen kan 

bedre tilpasses årstidene. 
• Dempe karrierejaget og øke aksepten for at 

personell står lenge på ett nivå.
• Plan for personell på kontrakt med tanke på 

videregående kurs og utdanning.
• Øke forutsigbarhet på arbeidsplassen, 

gir mer motivert og entusiastisk befal.

Kompetansebygging og profesjonalisering: 
Hvordan øke operativ tilgjengelighet samtidig som
plattformene blir mer komplekse?

• Ta vare på ansatte slik at de foretrekker 
Forsvaret fremfor sivile, samtidig som de har 
frihet til å velge begge alternativer i perioder. 
Ved å veksle slik kan offiserene følge med hva 
som skjer i det sivile samfunn, samtidig som 
de er ambassadør for yrkesmilitære.

• Parallelt med en militærkarriere bør de ha 
kursing som gir dem faglig anerkjennelse 
sivilt og militært.

• For å holde folk i militære spesialtjenester må 
de bli tilbudt kurs, gjerne på tvers av tjenesten.  

• Hvert femte år bør den ansatte få tilbud om 
et års sivil skolegang. 

Taktikk og konseptutvikling: Nye samarbeids-
former mellom Kysteskadren og Sjøforsvarets 
skoler for å ha målrettede øvelser, utnytte 
simulatorene, esprementere og analysere bedre.

• KNM Tordenskjold har for liten kapasitet til å 
følge på publikasjonene de er ansvarlige for. 
Dette medfører at Marinen sitter på en del 
taktikker som er utdatert med tanke på 
endring i trusselbildet.

• Taktikkutviklingen bør i fremtiden ligge hos 
Norwegian Task Group. Først må det opprettes 
en prosjektgruppe for å analysere og rydde opp i 
eksisterende taktikker, samt en prosjektgruppe 
som tar tak i dagens og fremtidens trusselbilde 
og iverksetter tiltak for å produsere nye 
taktikker og doktriner i forbindelse med 
endringene i verden.  

• Det er viktig at fartøyene har et mannskap med 
høyt erfaringsnivå. Dette fordi det er fartøyene
som må teste ut nye taktikker på ordre fra 
Norwegian Task Group. For at fartøyene skal 
oppnå et høyt erfaringsnivå er det viktig at 
personellet står lenge om bord, samt lengre 
innen hver stiling.

Generalinspektør Jan Eirik Finseth 
inviterte på nyåret til maritim works-
hop for hele Marinen. Workshopen
bestod av en gjennomgang av viktige
temaer for Marinen. I Marinen 
har i nummer to, tre og fire presentert
noen av forslagene som kom inn. 

KKrraavv  ttiill  ffeerrddiigghheetteerr..  Hvordan kan vi
oppnå et skikkelig løft hva gjelder 
properhet, fysikk og enkeltmanns.
ferdigheter? (no 2. 2004)

KKoommppeettaannsseebbyyggggiinngg  oogg  
pprrooffeessjjoonnaalliisseerriinngg..  
Hvordan øke operativ tilgjengelighet
samtidig som plattformene blir mer
komplekse? (no 4. 2004)

FFoorruuttssiiggbbaarrhheett  oogg  ffaammiilliieevveennnnlliigghheett..
Konkrete løsninger for seilings-
program, kontraktregime og 
beordringer i en tid med deployeringer
og internasjonale operasjoner. 
(no 3. 2004)

TTaakkttiikkkk  oogg  kkoonnsseeppttuuttvviikklliinngg..  
Nye samarbeidsformer mellom
Kysteskadren og Sjøforsvarets skoler 
for å målrettede øvelser, utnytte 
simulatorene, eksperimentere og 
analysere bedre. (no 4. 2004)

EEffffeekkttiivviisseerriinngg  aavv  øøvviinngg  oogg  ttrreenniinngg..  
Hvordan kan vi frigjøre midler til 
blant annet våpenøvelser? (no 4. 2004)

WORKSHOP 2004

en offiser på et fartøy i Marinen har selv valgt
å jobbe der, og derfor bør man være innefor-
stått med at det blir mye jobbing og lite tid til
familieliv, presiserer han. 
Likevel er det ifølge løytnanten lettere å jobbe
på sjøen nå enn hva det var for ti år siden. 
- Nå har vi god kontakt med familie og 
venner gjennom mobiltelefon, telefaks 
og e-post. Men man mister så klart den
personlige kontakten når man bare snakker
gjennom en telefon, sier Thorgrimsen. 

Endringer underveis
Sjefen for Kysteskadren, flaggkommandør
Trond Grytting, opplyser at han i lengre tid
har jobbet for å gjøre seilingsmønstrene 
til fartøyene mer forutsigbart. 

- Personellet er en uhyre viktig ressurs 
for oss, og familiene til personellet er like så
viktige. Derfor er vi veldig opptatt av at det
skal være familievennlig å jobbe i Marinen
ved at vi prøver å gjøre seilingen mer 
forutsigbar, opplyser han. 
- De som jobber for oss skal vite at de 
jobber i et system som bryr seg om både 
personellet og familien til personellet.

- Vi har iverksatt programmer som 
prøver å konsentrere seilingen slik at 
den blir aktiv når fartøyene skal seile, 
og helt stille når vi ligger til kai. 
Dessuten legger vi stor vekt på å unngå 
seiling i ferieperioder, men dette er 
dessverre ikke alltid mulig på grunn av 
Nato eller andre som ønsker at vi deltar 

på forskjellige aksjoner eller øvelser. 
Det største problemet med å innføre et 
system med dobbel besetning på fartøyene i
Kysteskadren er ifølge flaggkommandøren
tilknyttet problematikk rundt å skaffe til veie
nok stillingshjemler. 
- Doble besetninger fungerer godt i
Kystvakten og jeg har faktisk anbefalt 
innføring av et slikt system for enkelte 
fartøyer i Kysteskadren også, sier Grytting og
bruker KNM Valkyrien som et eksempel. 
- Men likevel er det stor forskjell i 
operasjonene fartøyene i Kystvaken utfører i
forhold til de vi utfører i Kysteskadren.
Fartøyene våre er spekket med høy-
teknologiske systemer som krever 
veldig godt samarbeid innad i besetningen
hvis det skal fungere. Derfor er det 
vanskeligere å innføre et slikt system 
på våre fartøyer, sier han. 

Tom Thorgrimsen mener man må regne med
mye seiling når man jobber på marinefartøy.



KORSFJORDEN: Då kystvakt-
fartøya trudde den årlege 

generalmønstringa gjekk mot
slutten, låg ei hemmeleg 

overrasking på lur. Det sette
beredskapen til Kystvakta 

og samarbeidspartnaren 
HSD på prøve.

EEnnddrree  HHooppllaanndd
[redaksjonen@marinen.no)

Etter påske hadde Kystvaktskvadron Sør sine ytre
fartøy generalmønstring. I løpet av tre hektiske
aprildagar terpa KV Ålesund, KV Eigun og KV Lafjord
alle tryggleiksrutinar og gjennomgjekk dei fleste
aktuelle problematiske scenario Kystvakta kan treffa
på i kvardagen. Alt frå suverenitetshevding til 
skyting med 40 millimeters kanon stod på agendaen,
og den tre dagar lange seansen vart avslutta om
bord på motorferja ”Ølen”. 
Dette var nestkommanderande i skvadronen, orlogs-
kaptein Endre Barane, sin idé, ein idé så hemmeleg
at så godt som ingen visste om han. I Marinen var
med då leiareigenskapane til offiserane på dei tre
utesiglarane verkeleg skulle setjast på prøve. 

Overraskingsmoment
Onsdag 21. april gjekk ”M/F Ølen” som vanleg frå
Hufthammar ved Austevoll klokka 11.35, vel vitande
om at berre nokre hundre meter ute i Korsfjorden
venta både brannar og eksplosjonar, vel og merke til
øving. Dette var eit spel dei tre kystvaktfartøya ikkje
var klar over. I utgangspunktet var det nemleg ei
heilt anna øving som stod på deira agenda. 
- Dei tre fartøya har ingen aning om denne øvinga.
Den kjem heilt overraskande, og leiinga på fartøya
må raskt omgruppera mannskapet sitt og gripa inn i
eit katastrofeområde, fortel Barane. 
Overraskingsmomentet er lagt inn i generalmønst-
ringa for å skjerpa aktørane sine sansar, og for at
Kystvakta skal ha maksimalt utbytte av øvinga.

Testar beredskapen
Midt i Korsfjorden slår kapteinen på motorferja
”Ølen” full alarm, og det tek ikkje lang tid før
Kystvakta er på plass. Dekket på ferja er kledd i
røyk, og kapteinen opplyser om at ein propantank i
ein tysk bu-bil har eksplodert. Under tjue minutt
etter at alarmen gjekk, er alle dei tre fartøya på
plass. KV Lafjord slepar havaristen opp mot vinden
slik at røyken forsvinn, og røykdykkarar frå dei tre

fartøya tek seg inn i ”infernoet”. Som rett etter
læreboka vert dei såra lokalisert og frakta ut av røy-
ken, før dykkarane tek opp kampen mot ”flam-
mane”.
Med på ferja er og tretten elevar frå Fiskarfagskulen
i Austevoll. Desse vert raskt evakuert når alarmen
går. Denne parten er det mannskapet på ferja som
tek seg av. På denne måten slår dei involverte partar
to flogar i eit smekk; både Kystvakta og HSD får
testa beredskapen sin.  

Noko nytt og uventa
Meldinga frå kapteinen på M/F ”Ølen” går og ut på
at det har vore ein eksplosjon i maskinrommet.
Røykdykkarar undersøkjer saka nærare, og finn to
”omkomne” maskinmenn, som vert frakta til den
provisoriske basen som er oppretta på ferja sitt
akterdekk. Mannskapet vert sjekka opp mot mann-
skapslistene, og det vert konstatert at alle om bord
på ferja er lokalisert.

Klokka er nærare halv to før øvinga er ferdig, og
Endre Barane kan sjå tilbake på ein svært utbyterik
eksersis. 
- Eg er veldig godt nøgd med gjennomføringa.
Poenget var å gje leiinga på fartøya eit overraskings-
moment, for så å sjå korleis dei takla det. Vi kan no
slå fast at utfordringa vart handtert meisterleg.
Sjølvsagt er det alltid småting å gripa fatt i, men det
skal det vera. Jamt over gjekk dette grådig flott,
meiner han.
Barane understrekar at HSD skal ha mykje av æra
for den fine gjennomføringa. 
- All ære til HSD som tok ei ferje ut av drift i over to
timar for å delta på ei slik viktig øving. Det vart ein
del som måtte venta lenge på ferja midt på dagen i
dag, men dette handterte HSD på ein flott måte,
skryt han.   

Det vart hektisk då HSD og
Kystvakta overraska med 
fellesøving i Korsfjorden. 
Ferja blei satt ut av drift i to 
timar for å delta på den 
vellukka øvinga.

Sette mannskapene på røykfull prøve
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HVA SKAL VI MED FORSVARET?
KRONIKK:

Spørsmålet er for enkelt, naivt, vil kanskje
en del mennesker, også i uniform, mene
seg berettiget til å svare. 
Men, vent nå litt med det. Kanskje har
denne skribenten noen flere tanker og
resonnementer som kan utdype og i tillegg
gi et mer solid fundament for spørsmålet?

La meg gå noen år tilbake i tid. Jeg var
kvartermester på Marineholmen, drev med
undervisning og velferdstjeneste, i tillegg
til det var jeg redaktør i et lite, men 
”lykkelig” blad som het ”Ankeret”. 
Vi var mange på Marineholmen, til og 
med en admiral.  Senere var jeg den første
undervisningslederen på Haakonsvern. 
Vi var mange på Haakonsvern, til og med
admiraler den gangen. Vi var mange. Ikke
bare på Haakonsvern, men i alle Forsvarets
installasjoner. Vi var faktisk talt så mange
at vi gikk i kirkeparade i Bergen til glede
for både byen og oss selv.

Grunnen til at vi var så pass mange var
selvfølgelig den tradisjonsrike og 
respekterte verneplikten. Vi var mange
som representerte folket. Akkurat det

poenget er av sentral verdi fordi Forsvaret
er folket. Kanskje vi skal stoppe opp litt
her. Forsvarssjefen har i sin Militærfaglige
utredning regnet med å kunne bruke 
kanskje opp mot halvparten av våre 
stridsdyktige unge mennesker. Jeg vil tro
at cirka 70 prosent kommer inn under den
kategorien, trolig mindre. Da ser vi at den
verneplikten vi har snakket og vernet om
som grunnpilaren i vårt forsvar, utgjør en
tredjedel av ungdomskullene. 

Det kan bli mye å forsvare for så få. 
Og er så få tilstrekkelig for å innfri mål-
settingen med alminnelig verneplikt? 
Kan så få makte å gjøre folket oppdatert
om Forsvaret, holde den daglige og folkelige
kontakten, eller oppstår det nå et skille
mellom folk og Forsvaret? Blir mitt første
spørsmål enklere allerede nå? Vi går
videre.

Den militærfaglige utdanningen er sterkt
opptatt av internasjonale operasjoner. 
Vi skal tenke internasjonalt og mellom-
folkelig samarbeid. Men vi må ikke 
glemme vår egen ”heimebø”. Norge er
Europas strategisk mest globale land og
vår geostrategiske verdi er ikke endret. 
I Norges Forsvarsforening, hvor jeg er 
president, verver vi nye medlemmer under
mottoet, ”Glem ikke Norge”. 
I Forsvaret finnes det mennesker som 
ikke liker dette mottoet. 
Min overskrift er fortsatt, 
hva skal vi med Forsvaret?

Over 80 prosent av den norske populasjonen
er for et militært forsvar. Men under 
halvparten stoler på dagens forsvar. 
Denne alvorlige utfordringen er det ingen
på Stortinget som tar alvorlig. Hvordan
situasjonen er i Forsvarsstaben er ukjent
for meg. Forsvarssjefen får sin økonomiske
ramme av Forsvarsdepartementet, som
igjen er underlagt den til en hver tid 
eksiterende Stortingsmajoritet. Jeg kan
ikke huske å ha registrert at det har vært
en problemstilling om de rammer
Forsvarssjefen får er tilstrekkelige. 

Og hvilke analyser, forsvars- og utenriks-
politisk, bygger disse rammene på? 
I tillegg opererer vi med formuleringen
”vårt sårbare samfunn”,  som også krever
store ressurser. Forsvarssjefens pålegg er
å lage et forsvar for x-antall kroner. 
Når så planene blir presenterte for
Stortinget frafaller politikerne ofte, 
ja for ofte, for sine egne rammer. Og det 
er det norske slett ikke fornøyd med. 

Hva skal vi så med Forsvaret?
Selv om spørsmålet i første omgang kunne
virke barnslig og flåsete så ligger det en
dyp bekymring i bunnen av spørsmåls-
stillingen. Jeg er overbevist om at vi ikke
bare bør, men at vi må ta denne debatten.
Så lenge folket vil ha et solid forsvar, så
kan det ikke være gangbar politikk å lage
et forsvar uten folk, eller mer presist; et
forsvar som det norske folk ikke tror på!

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

Fylkesmann Håkon Randal

President i Norges forsvarforening

Så lenge folket vil ha et solid forsvar, 
så kan det ikke være gangbar politikk å lage 

et forsvar uten folk, eller mer presist; et forsvar 
som det norske folk ikke tror på!
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Vil ha parkeringsplass
I lang tid har det foregått 
anleggsarbeid utenfor befals-
forlegningen Briggen ved
Haakonsvern.  Nå venter flere 
i spenning på fortsettelsen, 
men det kan ta tid.

TToorrggeeiirr  EEkkeellaanndd
[tekeland@mil.no ]

Når utbedringsplanene fra Forsvarsbygg 
kommer til sensommeren, håper flere på 
en stor parkeringsplass i nærheten av
utgangsdøren. 
- Jeg kunne tenkt meg at den plassen ble
utviklet til å kunne gi etterlengtede parkerings-
plasser. To til tre hundre meter til parkerings-
plassen kan, spesielt her i Bergen, være en 
våt fornøyelse. Som igjen fører til at vi sitter
småvåte på jobben, forteller stabssjefen i
Kysteskadren, kommandør Øyvin Larsen. 
Siden august i fjor har han bodd som nabo til
anleggområdet, og ser fram til utbedringene.

Vil ha parkområde
Nestkommanderende for Kystvaktskvadron
Sør, orlogskaptein Endre Barane, liker også
tanken på en eventuell parkeringsplass på
området utenfor Briggen. Han ser også for seg
en ny hovedinngang til selve marinebasen.
- Dette vil være en god mulighet til å kunne
lage en ny hovedport til basen. Noe jeg ser på
som nødvendig. Slik som det er i dag stopper
trafikken helt opp ved strengere kontroller om
morgenen, og det blir lange køer, forteller han. 
En annen ting som står høyt på fleres ønske-
lister er park og rekreasjonsområde.
- Generelt bør området lages om til et park-
system, med parkeringsplass og rekreasjons-
områder, samt muligheter for en joggesti,
mener Larsen. Barane er ikke av samme 
oppfattning, og mener en eventuell park vil 
bli for kostbar for Forsvaret og at den med
tiden vil forfalle. 

Må vente
- Det eneste jeg ser for meg er asfalt. 
Det er det vi har råd til i det lange løp, forklarer
han og understreker nok en gang viktigheten
med å få ny parkeringsplass. Ved eventuelle
beredskapssituasjoner og forbud mot å parkere
på kaianleggene, kan det være greit å ha 

en stor parkeringsplass utenfor Briggen, 
fortsetter han. 
Men Larsen, Barane og resten av beboerne
som venter på at anleggområdet skal formes
til noe annet, må belage seg på lang venting. 
- På grunn av at underlaget vil synke i noen år
framover er det vanskelig å fastsette noen
startdato for arbeidet, sier prosjektleder 
i Forsvarsbygg, Bjørn Tore Rognstad. 
Han forteller også at helhetsplanen som 
kommer på sensommeren ikke er ferdig, men
at både park og parkeringsplass vurderes. 
- Arbeidet med å utbedre veien inn mot
Briggen vil være i gang allerede om en 
måneds tid, understreker han.

Øyvin Larsen og Endre Barane ønsker seg parke-
ringsplass og rekreasjonsområder utenfor Briggen.

Etter opprensning av  havnebassenget rundt
Haakonsvern ble avfallet lagt i deponi 

utenfor Briggen. Nå er området forseglet 
og bruken av arealet vurderes.



Dei som venter på noko godt,
venter ei forgjeves, lyder 
ordtaket. Dette kan 21. MTB-
skvadron stadfeste. Omsider får
dei Forsvaret sin medalje for
internasjonale operasjonar. 

VViiddaarr  HHooppee
[vhope@mil.no]

Eit halvår har gått sidan 21. MTB-skvadron avslutta
sitt Nato-oppdrag i operasjon Active Endeavour i
Gibraltarstredet. I mai får den delen av besetninga
som deltok i operasjonen i tre månader eller meir
Forsvaret sin medalje for internasjonale operasjonar.
Dette er divisjonssjefen i skvadronen, kaptein-
løytnant Bård Eriksen, svært glad for.
- Medaljen har ein viktig symbolsk verdi, og det er
viktig for oss å få den på uniforma, seier han.    

Lang ventetid
Den gjeve medaljen har ei lang historie bak seg.
Sjølv om den vart innstifta så senit som 9. oktober
2002, omfattar den mannskap frå alle forsvars-
greinene som har delteke i internasjonale 
operasjonar over ein periode på seks månader 
eller meir sidan 1947. 
- Sidan statuttane ikkje dekka Marinen sitt 
operasjonsmønster under internasjonale 
operasjonar, starta me ein prosess for å få tilpasse
den for våre operasjonsmønster, forklarar 
kommandørkaptein Hans Petter Midttun til I
Marinen. Han er senior stabsoffiser i Overflate-
flotiljen, ein flotilje som har hatt eit stort antall
besetningar ute i internasjonal teneste.

- Me har sendt statutten over til Kysteskadren, og
frå og med 1. januar i år gjeld tremånadersregelen,
opplyser kommandørkaptein Arild Breistein, senior
stabsoffiser i Sjøforsvarsstaben. 

Forstår ventinga
21. MTB-skvadron er glad for at den nye ordninga
har tredd i kraft. 
- Me hadde eit stort personellskifte etter fire månader
av oppdraget. Dei som var med i den perioden vil få
statutten, mens dei som har delteke i ein månad
eller meir får Nato-medalje for å ha delteke i 
operasjon Active Endeavour, forklarar Eriksen. 

Kapteinløytnanten har forståing for kvifor det har
teke så lang tid å få medaljen til skvadronen.
- Dette har vore nybrotsarbeid. MTB-ane har
ikkje delteke i internasjonale operasjonar sidan
andre verdskrig. Det som er grådig viktig er at
me har delteke i ein internasjonal operasjon,
noko som står høgt på agendaen i Forsvaret.
Statutten har høg symbolsk verdi og betyr
mykjer for oss. Dette er eit synleg prov på at me
har vore i ein internasjonal operasjon, seier han.  

Ikkje ståande styrker
- Det var viktig for oss at statutten vart tilpassa
vårt operasjonsmønster. Men det er synd at den
tilbakeverkande krafta ikkje går lenger bak i tid
enn til 1. januar i fjor. Det betyr nemleg at det er
fleire besetningar som ikkje får medaljen dei har
fortent, meiner Midttun og tenkjer då på alle
operasjonane Marinen har delteke på dei siste
tiåra. 
Han grunnar den nye tilpassinga av medaljen
med at Marinen har meir varierande oppdrag,
har ståande styrker, at besetningsmedlemmer
tidvis vert fråbeordra eller dimitterer under
deployering og at Marinen deployerer under
større usikkerhet. Kommandørkapteinen fortel

også at dette berre gjeld innsatsstyrkar deployert
med beredskap. 
- Ved deltaking i dei ståande Nato-styrkane
Stanavforlant og MCMFORNORTH vil ein ikkje få 
tildelt medaljen med mindre styrken vert sett  inn i
ein operasjon. Det må likevel presiseras at Nato
sine ståande maritime styrkar er ”High Readiness
Forces” som forventes å vera dei første som vert
sett inn i ein operasjon. Desse har difor seglings-
beredskap og eit operativt nivå som reflekterer for-
ventninga til fleksibilitet og deployerbarhet. Nato
har etablert ein eigen medalje for operasjon Active
Endeavour kor det vert stilt krav til 30 dagars delta-
king. Denne medaljen kjem i tillegg til Forsvaret sin
medalje for internasjonale operasjonar, forklarar
Midttun.
Fredag 14. mai får 21. MTB-skvadron medaljane dei
fortener etter innsatsen i Gibraltarstredet i fjor. 

Fekk medaljen til slutt

Forsvarets medalje for internasjonale
operasjonar vert tildelt norsk militært
og sivilt personell som har teneste-
gjort i Forsvaret og blitt beordra til
deltaking i internasjonale operasjonar,
beslutta av norske politiske myndig-
heiter for perioden etter 1947.

Deltakinga i operasjonsområdet 
skal vera av minimum tre månaders 
varigskap. Dette gjeld for alle 
forsvarsgreinene frå 1. januar 2004
med tilbakeverkande kraft frå 1. 
januar 2003. For spesielle oppdrag
vert det fremma forslag om tildeling
til forsvarssjefen i kvart einskild tilfelle.

FAKTA 
FORSVARETS MEDALJE

Kapteinløytnant Bård Eriksen 
og store delar av mannskapet på 21. 
MTB-skvadron får Forsvaret sin medalje 
for internasjonale operasjonar. 
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Starter avsløringen fra luften

Barentshavet er spisskammerset til mange nasjoner. 
Her fisker ikke bare Norge og Russland, 

men også land fra Sør-Europa. 
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I FLY OVER BARENTSHAVET:
Kystvaktens mest arbeids-
krevende oppgave i fredstid er 
å kontrollere fiskeflåten i norsk
ansvarsområde. For å drive mest
mulig effektiv ressursforvaltning
har Kystvakten både fly, 
helikoptre og fartøyer på oppdrag
nærmest døgnet rundt. 

KKaattrriinnee  GGrraammsshhaauugg
[kgramshaug@mil.no ]

Verdien i havet er enorm. I fjor eksporterte
Norge fisk for 26 milliarder kroner. Barentshavet
er spisskammeret til mange nasjoner. 
Her fisker ikke bare Norge og Russland, 
men også mange land fra Sør-Europa. 

Kystvaktsjef på oppdrag
- Norge har fått et ansvar for et gedigent hav-
område. Med denne retten følger også plikter 
til å forvalte ressursene, forteller sjefen for
Kystvakten, flaggkommandør Geir Osen.  Han er
på Svalbard og gjør seg klar til å være med ut på
oppdrag med kystvaktflyet som er stasjonert på
øya. Operasjonen til KV Nord på Sortland har
nettopp sendt av gårde et oversiktsbilde om
hvordan aktiviteten  er i havområdene i morgen-
timene. Nå skal dette sjekkes ut av flyet og nye
posisjoner på fiskefartøyer skal sendes tilbake
til operasjonen på fastlandet. 

I vinter har det vært mange oppbringelser for 
kystvaktfartøyene både i nord og sør. 
Kystvakten er til stede i norske havområder 
døgnet rundt, men det er langt fra nok kystvakt-
fartøyer på havet til å følge opp hver eneste 
norske og utenlandske fiskebåt.  
- Vi blir kanskje aldri god nok til å ta alle fiske-
fartøyene som ikke følger regelverket, men vi
arbeider intenst med å oppdage de tilfellene
som finnes. I snitt fører halvannen til tre prosent
av inspeksjonene våre til anmeldelse eller 
oppbringing, forteller kystvaktsjefen. 
I dag er det ingen spor etter fartøyer i den 
nordlige delen av Vernesonen, men det trenger
ikke bety at det ikke er noe der. Kystvakten er
spesielt på utkikk etter fartøyer som driver
omlastning av fisk. Det kan nemlig bety at fart-
øyene fører fisk fra et fartøy til et annet for på
den måten unngå å rapportere inn fangsten. 

Effektivt kystvaktfly
I cockpit er det første fartøyet oppdaget på radar
like syd for Bjørnøya.  Det var en russisk tråler.
Det neste punktet på radaren er to russiske 
fartøyer som er fortøyd til hverandre. Det kan
bety at den ene driver å laster om til det andre
fartøyet. I det samme vi passerer fartøyet sendes
posisjonen til Sortland, og vi snakker med 
skipperne på fiskefartøyene for å markere at vi
har observert dem, og for å innhente mest mulig
informasjon fra dem.
Kystvakten bruker Svalbard-flyet 
en til to ganger i uken. 
- På det området vi dekker med fly på noen
timer, ville et fartøy brukt dagevis. Flyet gjør 
et nyttig dokumentasjonsarbeid for oss, som vi
senere bruker når vi skal avgjøre hvor kystvakt-
fartøyene skal operere, forteller Osen. 
For når flyet har gjort sitt overtar fartøyene og
helikoptrene. Det er bare godkjente fiskeri-
inspektører som kan ta seg om bord i fiske-
båtene og gjennomføre kontroll av båt og fangst. 
- Det er et håndverk å inspisere. Ved å gjøre det
mye får vi dyktige inspektører som kan gjøre en
skikkelig jobb. Derfor ønsker vi å beholde folkene
våre lengst mulig. Vi sender offiserene jevnlig på
kurs for å bli bedre slik at de skal ha både 
teorien og praksisen inne.  En inspeksjon som
går på skinner tar kanskje to-tre timer, men det
er ikke unormalt at det går åtte timer eller mer. 

Kystvaktdagboken
De tre første månedene av 2004 har Kystvakten hatt 
ni oppbringinger og to anmeldelser. 

Uke 1:   Ett islandsk fartøy oppbrakt for ulovlig innretning i trålen.
Uke 5:   Ett russisk fartøy oppbrakt for underrapportering av torsk.
Uke 5:   Ett portugisisk tråler oppbrakt for ulovlig sorteringsrist.
Uke 7:   Ett fransk fartøy oppbrakt for underrapportering.
Uke 7:   Ett russisk fartøy oppbrakt for underrapportering.
Uke 9:   To russiske trålere oppbrakt for underrapportering 

og dumping.
Uke 11: Ett britisk fartøy oppbrakt for bruk av 

feil omregningsfaktor.
Uke 12: En britisk tråler oppbrakt for fiske innenfor fiskerigrensen.
Uke 12: Ett norsk fartøy anmeldt for å ha fisket med ulovlig redskap.
Uke 12: Ett norsk fartøy anmeldt for å ha fisket med utenlandsk 

skipper som ikke er bosatt i Norge.

Kystvakten disponerer i dag 21 fartøyer, 
seks Lynx-helikoptre og to sivile kystvaktfly.
Gjennomsnittlig er det hver dag 16-17 
kystvaktfartøyer og to Lynx på patrulje. 
93 prosent av Kystvaktens driftsbudsjett
benyttes for å seile fartøyene og operere
helikoptrene og flyene. 

I 2003 gjennomførte Kystvakten 2382 fiskeri-
kontroller.  22 saker endte med anmeldelse,
334 fikk advarsel og 15 fartøyer ble tatt med
til land for videre politietterforskning. 
Siden 2000 har den norske Kystvakten tatt 
66 fiskefartøy i å dumpe fisk. Det var flest
norske båter som ble tatt for dumping (20),
men så er det også flest norske fiskefartøyer
i norske soner, russere (14) og briter (10).  

Kystvaktsjef Geir Osen var med på
flyturen over Barentshavet.
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FAKTA KYSTVAKTEN
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KYSTARTILLERIET FORMELT NEDLAGT?
Jeg ser i P3 (Forsvarets personellproto-
koll, red. anm.) at jeg, fra 1. august 2003,
er blitt marineoffiser (registrert på
våpenart marine)!  Er det foretatt en for-
mell nedleggelse av Kystartilleriet, og er
vi kystartillerister, som i alle år stolt har
benevnt oss kystartillerist, fratatt vår til-
hørighet? Alle vi kystartillerister som er
utdannet ved Befalsskolen for
Kystartilleriet/Øverste avdeling tilhører
operativ bransje, tjenestefelt
Kystartilleriet (KA).
Orlogskaptein Tore J. Rosseid

Kystartilleriet er ikke formelt nedlagt, da
Norges kystfort fortsatt er en del av den
militære strukturen. Når det er sagt, har
kystartilleriets personell gjennom den
pågående transformasjonsprosessen ikke
lenger samme oppgaver som de hadde
tidligere. Kystartilleriets personell inngår
i dag i en fremtidsrettet kystjeger-
kommando, som igjen er en del av Kyste-
skadren. Kysteskadren er sammen med
Sjøforsvarets skoler og Kystvakten, de tre
avdelingene som utgjør den nye “Marinen”.

HVORFOR ”KVARTERMESTER”?
Hva er bakgrunnen/opphavet 
til ordet kvartermester?
Caroline Huitfeldt, instruktør

Kvartermesterbegrepet i Marinen er opp-
rinnelig fra dansketiden der det var en
underoffisersklasse fra matroskorpset.
Kvartermesteren var en slags underbåts-
mann, som var rangert over halvbefaren-
og helbefaren matros (første og andre
klasse). Selve betegnelsen, som har sin
motsats på flere språk, har trolig
sammenheng med at det var underbåts-
mannen som ropte mannskapet (vakts-
kvarteret) på vakt. Begrepet var i bruk
gjennom 1800-tallet, etterhvert som en
funksjon, som gjerne ble dekket av kon-
stabler. Kvartermester ble gjeninnført
som underoffisersgrad fra 1933 da man
noen år etter den nye forsvarsordningen
og fjerningen av underoffisersbegrepet
fant ut at man manglet et bindeledd
mellom offiserene og de menige.

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

KRAV TIL FYSISK KARAKTER?
Vi har mottatt signaler om at det vurderes å
sette krav til karakter 4 i fysisk for å kunne
motta godtgjøring som ØUA (Øvelse utenom
Arbeidstid). Det er bra at vi i Forsvaret har
krav til fysisk standard og det regimet vi har
er veldig mye bedre enn om vi bare skulle
oppfordre folk til å trene. Men, det blir feil å
true fram økt fysisk aktivitet gjennom å koble
lønningsposen og tid på 500m svømming!
Skal vi på KNM Tordenskjold ha et annet krav
til fysisk form for å være forsterkning på
øvelser enn de som arbeider der?
Karakteren 2 er “Tilfredsstillende” fysisk
form, skal den da slutte å være det her på
avdeling for Maritim krigføring ettersom vi
alle kan komme til å bli beordret som 
augmentees?
Orlogskaptein Inge Andre Utåker

Først vil jeg klargjøre at fysiske krav som blir
satt til enkelte stillinger ikke er relatert til
økonomisk kompensasjon, men konkrete 
oppgaver og ansvar som omfatter stillingens 
aktiviteter. Flere avdelinger er i ferd med eller
har allerede innført fysiske krav for å inneha
stillinger relatert til bl.a. å delta på øvelser.
Dette er å anse som en sikkerhetsutsjekk av
personellet slik at de kan ivareta seg selv og
andre dersom situasjonen skulle kreve det.
Personlig er jeg opptatt av at mine medarbeidere
er i stand til å løse sine oppdrag på en 
profesjonell måte. Derfor ser jeg betydningen
av å utvikle nye tester som er mer funksjons-
rettet opp mot arbeidskravet ved det enkelte
tjenestested som et supplement til dagens
befalstester. Det er også en trygghet for per-
sonellet å vite at de er kompetent for de opp-
drag de er forventet å dekke. Derfor vil det
også være naturlig å stille tilsvarende krav til
reserver eller forsterkningsgrupper for å 
ivareta kompetanse- og sikkerhetsaspektet. 

UTFASES HAUK-KLASSEN?
I henhold til stortingsproposisjon nr. 42
(2003-2004) står det å lese at MTB Hauk-
klassen utfases i takt med innfasingen av
Skjold-klasse fartøyer. Per dags dato vil Nye
sjømålsmissil (NSM) ikke fly. Vil Marinens
ledelse godkjenne en utfasing av Hauk-
klassen før NSM er operasjonsdyktig?
Orlogskaptein Roar Møller-Hansen

Hauk-klassen vil utfases når Skjold 
og Nansen er operative.



Kollegaene hans
beskriver ham som en
brennende engasjert
person. Dette skulle
undertegnede få
bekreftet etter en drøy
time på Sigbjørn
Innselsets kontor.

VViiddaarr  HHooppee  
[vhope@mil.no] 

Jeg treffer orlogskapteinen på
Bergenhus. Det er her han har
kontor, med utsikt over Vågen.
Akkurat nå seiler MTB-er forbi
vinduet hans. De skal delta på
Marinens dager. 

Sigbjørn Innselset fra Volda er
ikke helt seg selv i dag. Han skal
bli portrettintervjuet og vet ikke
helt hva han skal si, eller ikke si.
Da glir samtalen ofte inn i faglige
retninger. Engasjementet hans
over fagområdet fysisk fostring i
Marinen er til å ta på. Hadde det
vært opp til Sigbjørn, ville han
spredd illustrasjoner av ulike 
treningsmetoder utover over
begge sidene. - Det er ikke viktig
at du skriver så mye, jeg kan
sende deg noen bilder, sier han.
Og han mener det.

I dag er Sigbjørn øverste sjef for
fysisk fostring i Marinen. Fra
posisjonen som stabsoffiser i
Sjøforsvarets skoler styrer han på
med flere prosjekt, det ene større
enn det andre. Men det var på

Befalsskolen for Marinen i Horten
det hele startet i 1989. Den gang
var han 20 år og ville satse på
sanitetslinjen. 
- Jeg havnet på Sanitetsskolen 
på Haakonsvern der jeg drev
utdanning av sanitetsassistenter.
Det var lærerikt for en tjueåring 
å undervise.

Grunnen til at han valgte Marinen
var av de ”vanlige” årsakene;
spenning, utfordring og personlig
utvikling. 
- Marinen er en fantastisk
arbeidsplass. Her kan vi sjonglere
med forskjellige typer jobber, 
noe jeg mener skaper en brei
arbeidsplattform, forklarer han.
Men orlogskapteinen har også
sjonglert seg til utsiden av
Forsvaret, for å plukke opp enda
mer kompetanse. Etter en god
periode på Idrettshøgskolen, 
krydrer Innselset Marinens 
idrettavdelinger med brei erfaring
innen toppidrett. 

- Jeg har overført litt av den
kompetansen til Marinen, men vi
må innse at det stilles andre
arbeidskrav til mannskapene 
på marinefartøy enn aerob 
utholdenhet. Vi må begynne å
trene annerledes og vi bør kutte
ut dimmetesten. Den er helt
unødvendig, svært lite 

motiverende og testen har ingen
verdi, sier han. - Det blir som å
skyte spurv med kanon.

Flere marinefartøyer smyger seg
forbi vinduet. Sigbjørn forteller at
han aldri har tjenestegjort på
fartøy. Likevel prøver han så godt
han kan å forestille seg hvordan
det er å jobbe til sjøs. Noen dager
tidligere tok han for eksempel
med seg et stort apparat fra
fysisk fostring-miljøet i Marinen
om bord på fregatten KNM
Bergen. Dette for å utvikle tester
som måler hva som kreves av
fysisk yteevne når en kritisk 
situasjon oppstår, også Alex
Wisnes fra Olympiatoppen var 
tilstede på fregatten for å måle
fysiologiske respons på 
”pilottesten”.

- Resultatet bekrefter det vi 
prøver å forklare; nemlig at det
stilles helt andre fysiske krav til
mannskapene enn å løpe fort. 
De som gjorde det best på testen,
gjorde det ikke så bra på tretusen-
meteren, og omvent, forklarer
Sigbjørn. - I dag testes befalet i
Marinen kun på utholdenheten,
mens de vernepliktige både 
tester utholdenhet og styrke.
Dette er ganske oppsiktsvekkende.
Skal man kunne redde skips-
kamerater, må man kunne bære.
Da er det viktig at vi trener riktig,
sier han bestemt. 

Møringen og friluftsmannen
Innselset har funnet roen i ”stor-
byen” Bergen. For selv om han til
tider kan savne fjell og fjorder
hjemme i Volda, finnes det gode
erstattinger i marinebyen. 
- Det er jo Volda som er verdens
navle, men jeg finner også tid til 
å nyte fjellturer her i bergens-
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Skal få Marinen i form

PORTRETTET: Sigbjørn Innselset

NNAAVVNN:: Sigbjørn Gunnar Innselset
FFØØDDTT:: 14. juni 1969
FFRRAA:: Volda på Sunnmøre
FFAAMMIILLIIEE:: Kone og to gutter (fem og syv år)
GGRRAADD:: Orlogskaptein
TTJJEENNEESSTTEE:: Stabsoffiser for Fysisk fostring 

ved Sjøforsvarets skoler

BBAAKKGGRRUUNNNN::  
Grunnfag idrett, Befalsskolen (BSMA), Mellomfag 
pedagogikk/psykologi, mellomfag friluftsliv, 
mellomfag idrettsbiologi, mellomfag kroppsøving, 
hovedfag idrettsbiologi.
Sanitetsbefal for sanitetsassistentene, instruktør i fysisk
fostring på Sjøkrigsskolen (SKSK), idrettsoffiser på
SKSK, leder av idrettskontoret på SKSK og stabsoffiser
for fysisk fostring i Sjøforsvarets skoler.

Dimmetesten
er helt 

unødvendig, svært
lite motiverende og
har ingen verdi



området. Årstidene her er flotte
med farger og stemninger, sier
han. - Frisk luft er viktig! 

På spørsmål om hva som er den
største opplevelsen han har hatt i
kongens klær, må Innselset tenke
seg litt om. Omsider kommer
dette svaret. - Det må være toktet
med KNM Statsraad Lehmkuhl til
USA sammen med kadettene i
2003. Det gjorde et sterkt 
inntrykk å se Det hvite hus i
Washington D. C. Det var spesielt
å se gravplassene med de hvite
korsene. Det gav tid til ettertanke
og refleksjon. Det gir perspektiv
på hvilke arbeidsplass man har
valgt.

Sigbjørn har nådd stabsoffisers-
graden orlogskaptein, men 
admiral vil han ikke bli. 
- Jeg vil bli dyktig på fagområdet
fysisk fostring. Da forsvinner
admiralsflagget fort. Jeg har aldri
vært ”stripekåt”. Det er mitt liv og
mine sjanser. Og jeg har faktisk
flørtet med tanken om å gi meg i
Marinen en dag, men det er 
vanskelig å spå om framtiden.
Det som er sikkert er at jeg vil
være innenfor feltet jeg er 
utdannet i. 

Menneskelig sjef
Under seg har Innselset 24 med-
arbeidere som jobber med fysisk
fostring hver dag. En av dem er
kompisen Dag Arne Bjarto som er
leder for fysisk fostring på
Haakonsvern. Han har bare 
gode ord å si om Sigbjørn når
journalisten spør etter en 
røverhistorie. 
- Åh, jeg kommer ikke på noen
røverhistorier nå. Men gi meg litt
tid. Jeg må tenke litt gjennom det
der, sier han. 

Bjarto og Innselset har jobbet
sammen i to år. - Sigbjørn er
svært menneskelig. Han er orien-
tert mot familien og opptatt av
verdier. Og selv om han kan legge
press på oss andre, er det viktig
for ham at vi trives og har det
godt. Vi har jo en tendens til å ta
litt av her på idrettskontoret. 
Da er han flink til å roe oss ned.
En god leder med andre ord,
skryter kameraten. - Jeg har fått

muligheten til å jobbe i et ungt
dynamisk miljø, med mange 
dyktige medarbeidere. Sammen
er vi dynamitt, svarer Sigbjørn. 

Det er ikke så lett å få Sigbjørn til
å komme med sensasjonelle
uttalelser i dag. Han vil helst
snakke om fysisk fostring. Vi har
passert timen som var satt av til
portrettet. Orlogskapteinen
begynner å bli urolig. ”Skal ikke
journalisten gå snart”, tenker han
kanskje, før han begynner å prate
igjen. 
- Jeg tror fagområdet vårt har
fått større respekt de siste årene.
Det har vært en kulturendring i
Marinens ledelse. Sjefene er mer
engasjerte og de lytter. Vi skal jo
være verdens beste på operasjo-
ner i kystnære farvann. Da er det
viktig at fysisk fostring er en 
del av helheten, slik at vi kan
håndtere de kritiske situasjoner
om bord.

Vil ha nytt anlegg
Det største prosjektet Innselset
holder på med for tiden er å få
bygget et nytt militært trenings-
anlegg på Marinens hovedbase.
Kollegaer mener at orlogs-
kapteinen er den største driv-
kraften i dette prosjektet.
Tegningen av idrettsanlegget
viser en supermoderne svømme-
hall som kan bli revolusjonerende
i forhold til den nye måten å drive
fysisk fostring på. Det blåser frisk
vind innen fagmiljøet for tiden. 
I hele vår har det nyetablerte
konkurransen Marinathlon gått
for full rulle. Innselset har troen
på at den nye treningssatsingen
blir godt mottatt hos mann-
skapene. - Vi har produsert noe
som maskinmesteren om bord
synes høres fornuftig ut, sier 
han selvsikkert.

Og det blir det siste han får tid 
til å si. Tiden er ute, femten
minutter på overtid. En 
brennende engasjert Sigbjørn
Innselset må gjøre noen andre
oppgaver før han kan ta helg.
Fartøyene utenfor vinduet er 
fortøydd, Marinen inntar Bergen.
De skulle bare visst om 
planene Sigbjørn har for å få
besetningene i bedre form.
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Dette skjer i vår

MAI:
30.4-2.5: Marinens dager i Oslo, samtidig med at fartøyene 

fra den pågående øvelse Blue Game har helgehavn 
i hovedstaden. Mer enn 50 fartøyer fra flere land deltar. 

8.5: Årlig minnemarkering ved Krigsminnemonumentet 
på Bygdøy.

24.5-5.6: Minedykkerkommandoen på 
internasjonal øvelse i Estland. 

28.5: Kommandørkaptein Per Kartvedt overtar på den 
norske marines vegne kommandoen over Natos 
stående minerydderstyrke, MCMFORNORTH.

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 deltagere.

19.6: Kystvaktskvadronen på Sortland feirer 25 år.

PPooppuullæærree  ffrreeggaattttssttiilllliinnggeerr
HAAKONSVERN: Overflateflotiljen er godt fornøyd med søkertallene etter at 
25 matrosstillinger på KNM Fridtjof Nansen ble lyst ut. I alt har Marinen 
mottatt 165 søknader.

- Vi har kjørt første runde med gjennomgang 
av søknadene. Av de 165 som kom inn, 
er 72 søkerer med videre, forteller 
kapteinløytnant Eric Støle Karlsen. 

Overflateflotiljen lyste tidligere i vår ut hele 25
matrosstillinger for den første av de fem nye 
fregattene som blir bygget i Spania. Hele 26 
søknader kom inn på de ledige kokkestillingene. 

- De kandidatene som er med videre er funnet
gode nok for videre tjeneste i Overflateflotiljen.
Den videre selekteringen tar sikte på å plassere
kandidatene i våpenet på den mest hensikts-
messige måten, forteller Støle Karlsen. 
Han understreker imidlertid at de som ikke får
engasjement om bord på KNM Fridtjof Nansen
vil være gjenstand for rekruttering opp mot 
Oslo-klassen og den neste fregatten i 
Nansen-klassen, KNM Roald Amundsen. 

De 25 heldige som står igjen til slutt vil bli en 
del av besetningen på KNM Fridtjof Nansen fra 
1. august. Søknadsfristen for matrosstillingene
på KNM Fridtjof Nansen gikk ut 2. april.

Nye sykehus på kjøl 
BERGEN: Fra 2005 skal de to nyeste hurtigrute-
skipene, M/S Midnatsol og M/S Finnmarken, inngå i
Forsvarets beredskapsplaner som hospitalskip.
Tirsdag 13. april ble konseptet demonstrert i
Bergen. Hospitalskipene skal være ferdig utrustet
og klar til deployering i løpet av ti døgn etter at
Forsvaret rekvirerer fartøyene. I prinsippet går 
konseptet ut på at man flytter et sykehus om bord i
et fartøy slik at det kan medbringes hvor som helst
på kloden, når som helst. 
Forsvaret har vært med i byggingen av de to 
hurtigruteskipene, og begge fartøyene har blitt 
spesialutrustet for å kunne nyttes som hospitalskip. 

Brit (40) trives som rekrutt
MADLA: Hun er eldste rekrutt på aprilskolen på
KNM Harald Haarfagre, men Brit Johnsrud har ikke
noe mot å gå rekruttperioden sammen med 
18-åringer. – Gutta har vært kjempegreie, sier hun. 
For at Brit skal kunne bli ansatt i Forsvarets
musikkorps Vestlandet, må hun gjennomføre 
fire ukers rekruttskole. 
- Jeg har tidligere vært ansatt i musikkorpset, men
jeg sa opp jobben. Nå har jeg søkt på nytt og er 
ferdig med prøvespillingen, forteller 40-åringen
som til høsten vil stå som fullverdig medlem av 
det mye roste musikkorpset. 

Marinen markerer D-dagen
BERGEN: 6. juni er det 60 år siden landgangen i
Normandie. I tillegg til veteraner, deltar Forsvaret
med to mineryddingsfartøy, kongeskipet Norge og
Garden. 
Den internasjonale hovedmarkeringen skjer 6. juni i
Arromanches. 
- Norge vil delta med i overkant av 150 veteraner
fra Marinens krigsveteranforening, Marinens 
skyttere, veteraner fra Handelsflåten og veteraner
fra Luftforsvaret, i tillegg til et utvalg av spesielt
inviterte gjester, forteller kommandørkaptein
Marcus Osen i Sjøforsvarsstaben. 

Byggingen er i gang
OSLO/HAAKONSVERN: Byggingen av Kystvaktens
nye fartøy, KV Harstad, er i gang ved verftet i Tulcea
i Romania. Planlagt overlevering av fartøyet er satt
til januar neste år. 
Verftet som bygger det nye kystvaktfartøyet eies av
Aker Yards og ligger ved utløpet av Donau ved
Svartehavskysten.
KV Harstad vil bli en svært viktig ressurs for
Kystvakten når den trer inn i tjeneste neste år.
Fartøyet skal da operere kystnært i Nord-Norge og
representere en vesentlig økning i Kystvaktens
beredskap mot risikotransport av olje fra 
Nordvest-Russland.

Jobber i 50 grader pluss
Lørdag 3. april reiste syv nye eksplosivryddere til
Irak for å avløse gruppen som har vært i landet
siden midten av januar.
Den største utfordringen den nye gruppen fra
Minedykkerkommandoen vil møte blir varmen. 
Det er forventet at kvikksølvet stiger opp mot 
50 grader på de verste hetedagene. 
- Det er selvsagt at vi ikke kan ha samme arbeids-
mønster i et så varmt klima som vi kunne hatt 
tidligere i vinter, presiserer lagføreren for den lille
gruppen. Men varmen til tross, tilbakemeldingene
ledelsen i Minedykkerkommandoen har mottatt om
gruppen som blir avløst, er bare positive. 

Skjold-fartøyene har fått navn
HAAKONSVERN: Navnene til de nye Skjold-klasse
MTB-ene blir:  Skjold, Storm, Skudd, Steil, Glimt 
og Gnist. 
- Det ble bestemt på 90-tallet at den nye Skjold-
klassen skulle videreføre navnene på de tradi-
sjonelle kanonbåtene Marinene hadde, forteller
orlogskaptein Ståle Kasin, prosjektoffiser for
Skjold. De seks nye Skjold-klasse fartøyene vil 
være ferdig utrustet til strid i september 2009. 

Gruppen som plukker ut de beste søkerne har nok å
ta fatt i. Fra venstre Agnar Tveten, Fridtjof Karlstad,
Fredrik Meyer-Lampe og Eric Støle Karlsen. 

Holder deg oppdatert

wwwwww..mmaarriinneenn..nnoo
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PÅ STEDET SMIL

EON

Skal jeg få trekke frem mitt beste minne fra tiden 
i Marinen er svaret enkelt. Jeg fikk anledning til å
starte på noe jeg ikke fikk som elev ved Nordnes
skole på 1950-tallet, en bortimot elementær 
opplæring i de grunnleggende skolefag. 

Det skjedde de månedene jeg gikk på Kystskipper-
skolen. Mine karakterer fra folkeskolen besto knapt
nok det som krevdes av en avgangselev. 
Etter fem år i utenriksfart ble jeg innkalt til første-
gangstjeneste og besto Kystskipperskolen med
glans takket være Marinens folk. Så det gikk nok
som min gamle lærer skrev årlig i karakterboken
HAN HAR GODE EVNER. Disse vekket tydeligvis
Marinens folk i meg.

Tjenesten som artillerist på KNM Haugesund 
kunne være tøff under “work up”-perioden. 
Den var også lærerik. Skal jeg trekke frem det vi
bergensere var mest stolt av, så måtte det være at 
vi var de beste å marsjere, for det fikk vi inn med
morsmelken og buekorpstiden. Etter en kort tid i
oljeleting i Nordsjøen som matros på letefartøyet
“Havkvern” ble det stopp på sjømannslivet og 
jeg fortsatte som lastebilsjåfør og de siste 
15-20 årene har det blitt journalistikken.

Mitt beste marineminne: 

Edvard Pettersen
Journalist, Bergensavisen

Av alle dei tinga eg ikkje forstår korleis verkar, 
er det å befinna seg oppe i eit fly, fleirfaldige kilo-
meter over jordas overflate, det som gjer meg
mest skjelven. Eg kan heller ikkje for eksempel
fatta korleis eg kan motta ein tekstmelding 
heimanfrå på sekundet den blir sendt, når eg
sjølv har brukt timar i eit fly på å komma dit. 
Men det gjer meg som regel altså ikkje så 
skjelven som desse gigant-blikkboksane. 
Ikkje det at eg får pustevanskar og har gått på fly-
skrekkurs, men nok til at eg godt kunne vært
timane der oppe mellom skyene forutan. Det er
lite som skal til før eg anar katastrofe. “Var det
ikkje ein ulyd i motoren” eller “det må vera fleire
enn meg som tykkjer han der ser ut som ein 

flykaprar”. Men så viser det seg at min antatte
flykaprar skal besøka syster si i Tyskland og 
om det var ein ulyd, var det ikkje verre enn at 
me trygt kom oss ned på landjorda. 

Det er når eg sit slik og tenker på om det faktisk
har hendt at flyvingen har ramla av, at eg byrjar å
leite i “lommen foran dem” etter eitkvart som kan
leie merksemda bort frå luftrommets store
spørsmål. Og på sist flytur så fant eg ei brosjyre
som lova at med enkle øvingar så skulle reisa
både bli underhaldande og avslappande.
Fascinert leste eg om kva stilling eg burde sovna i
og korleis eg burde sitja for å vakna best mogleg.
Så kom øvinga spesiallaga for sånne som meg;

reduser redselen for å fly, eller “Flugangst 
minderen” som det heiter på originalspråket. 
For ved å ha hendene under brystbeinet, forma 
eit triangel med tomlane og pusta 10 gonger, så
skulle det visst ordna seg både med ulydar og
nedramla flyvingar. Så sat eg der då og pusta 
med tomlane som triangel både 10 og 20 gonger
og fram kom eg.
Neste gong du ser nokon som sit med tomlane i
eit triangel “ready for take off”, så skal du vita at
det kan gjera reisa di trygg også. Om ein leiter, 
så fins det visst ein tommelfingerregel for alt. 

Have a nice flight! 

Trenger Norge
nye fregatter?

KKrriissttiiaann  VVaassddaall,,
pensjonert skipper, Aukra
Ja, hvis Norge skal 
opprettholde Forsvaret,
mener jeg at man må ha
materiell som er moderne.

SSttiigg  SSoollhheeiimm,, adm.direktør
Finnmark Fylkesrederi, Hammerfest
- Tvilsomt. Jeg antar at det
blir 20 prosent kostnads-
sprekk i forhold til
Stortingets bevilgede 
rammer. Det blir for dyre 
fartøy i forhold til 
kostnytteverdien.

NNiillss  EEiivviinndd  HHoorrnneellaanndd,,
student, Stord
Vi trenger nye fregatter.
Oslo-klassen er blitt i det
eldste laget nå. Samtidig
bruker vi svært mye 
penger på dette prosjektet.
Det spørs om vi virkelig 
trenger fem stykker.

Katrine

Mellom oss: Ein tommelfingerregel for alt



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

BERGEN: - Når man står der og
prater med folk som virkelig er
interesserte i utdanning i
Forsvaret, og man hjelper de med
å finne, for eksempel en linje
som passer dem og de søker
befalsskole, føler jeg at jeg gjør
en veldig nyttig jobb. 

TToorrggeeiirr  EEkkeellaanndd  
[tekeland@mil.no] 

Dette sier rekrutteringsassistent, midlertidig
kvartermester Mårten Abrahamsen. 
Han har både gjennomført opptak og 
aspirantperiode ved Befalsskolen i Horten,
men på grunn av mange elever ble det en
hard konkurranse om elevplassene. Mårten
valgte å søke som rekrutteringsassistent ved
Sjøkrigsskolen (SKSK) i Bergen. 

- Jobben er veldig krevende, det er ikke 
akkurat noen ”åtte til fire-jobb” på 
hverdagene, og det er mye kvelds- og helge-
arbeid, men jeg trives svært godt. Jeg møter
mange utfordringer, noe jeg synes er både
spennende og givende, forteller han. 

På utplassering i Marinen
I vinter fikk rekrutteringskontoret ved
Sjøkrigsskolen inn en hel haug med søknader
om utplassering i Marinen. 

Så de bestemte seg for å arrangere en 
varierende uke i Marinen for de totalt 
nitten elevene som besøkte Haakonsvern 
og Sjøkrigsskolen. 

- Denne uken var veldig hektisk og det ble
svært mye arbeid. Men det er jo det jeg synes
er morsomt. For selv om det ble mye arbeid
og lite søvn, så synes jeg at det var en 
morsom og utfordrene uke for meg. 

Jeg lærte utrolig mye, og det å ha ansvar for
nitten ungdomsskoleelever er ikke den 
letteste ting her i verden. Uken var veldig 
vellykket, og jeg har fått gode tilbakemeldinger
fra de elevene som var hos oss på 
utplasseringsuken, forteller han.

Fjortenåringen Julianne Erlandsen var en 
av de nitten elevene som besøkte Marinen
uken før påske, og hun sitter igjen med
mange historier.
- Mine forventninger før dette var at vi skulle
få lov til å gå om bord i et fartøy og at vi 
kanskje fikk gå i uniform. Men jeg skulle
snart skjønne at jeg skulle få oppleve noe
andre på min alder sjeldent kommer til å
oppleve, forteller hun.

Vekket til krig
Fredag morgen klokken 05.15 ble elevene
vekket av ti skudd med 7,62 rød-plast og
stressende musikk på høyt volum. Det var en
noe forskrekket og trøtt gjeng som møtte 
fem alarmister den morgenen.
- Ved frokosten etterpå satt alle å fortalte om
hvordan de hadde opplevd morgenen og om
hvor oppspilt de var. En morgen vi aldri 
kommer til å glemme. Garantert, forteller
Julianne.

- På de tilbakemeldingene jeg har fått fra 
elevene er de enige om at de har hatt en
kjempeflott uke i Forsvaret med mange 
opplevelser og mye spenning. Alle sammen 
trekker frem hvor moro, spennende og 
skummelt det var å bli vekket tidlig om 
morgenen og få testet seg litt på hvordan det
var å reagere i stressende situasjoner, 
forteller Abrahamsen, som mente det var
godt med en ukes påskeferie etter dette.

Travelt for 
rekrutteringsassistenten

Katrine Rye-Holmboe, 
Jørgen Søndrol Trøen og    

Julianne Erlandsen ble 
utplassert hos 

I Marinen-redaksjonen 
under arbeidsuken.



IIkkkkee  bbaarree  ffoorr
oorrddeennss  sskkyylldd!!
Mitt navn er Anders Jensen, og jeg er nylig blitt
valgt som hovedtillitsvalgt for KNM Tordenskjold
på Haakonsvern i Bergen. Dette var en stilling 
jeg syntes var spennende og virket som en 
utfordring. Hittil har det levd opp til mine forvent-
ninger. Det er utrolig mye å sette seg inn i for at
man skal kunne gjøre en god jobb, så man må
være motivert for å yte sitt beste. Jeg håper de
andre område- og hovedtillitsvalgte rundt om i
vårt langstrakte land er enig med meg i det.

Det eneste som jeg synes er litt synd, er at de
menige ikke er flinke nok til å bruke tillitsmanns-
apparatet. Dette er en ordning som er der for å
hjelpe de menige når det dukker opp problemer,
eller hvis det er noe de ikke er fornøyde med. 

Tror det er mange som har misforstått litt av
hensikten med Tillitsmannsordningen. 
Målet vårt er at alle skal trives når de er inne til
førstegangstjeneste. Man skal føle at man gjør
noe nytte for seg. Man skal føle seg verdsatt i den
tjenesten man gjør. Befal skal ikke få muligheten
til å utnytte de menige til egen vinning. Vi kan
påvirke hvordan penger skal brukes til oppussing
(kaserne, velferd, idrettsbygg osv.). 
Dette er mange av våre arbeidsoppgaver, men
det er så utrolig mye mer vi kan gjøre for dere.

Det er viktig at dere bruker Tillitsmanns-
ordningen flittig. Hvis det skal være noen 
mulighet for å endre noe i det militæret 
systemet, må dette skje mellom Tillitsmanns-
ordningen. I samarbeid med Landstyret, blir 
dette formidlet videre til Forsvarsstaben. 
Dette gjelder saker av større betydning og 
større omfang. Gjelder det saker som bare 
angår basen der dere holder til, er det OTV/HTV
som tar dette videre til basens ledelse.

Håper dere bruker Tillitsmannsordningen. 
Den er der for dere!

På gjensyn

Anders Jensen, 
hovedtillitsvalgt KNM Tordenskjold

TILLITSMANNS-NYTT

Mårten Abrahamsen trives som rekrutteringsassistent. 
- Det er mye jobbing, men det er også spennende og 

givende, sier den midlertidige kvartermesteren.

FO
TO

: Ø
YV

IN
D

 B
R

EI
VI

K

FO
TO

: T
O

R
G

EI
R

 E
K

EL
A

N
D



Åpent skip skal rekruttere ungdom
til Marinen. I løpet av tre helger i
april og mai, forventes det at over
20000 benytter seg av sjansen til å
gå om bord og få omvisning på et
marinefartøy. 

ØØyyvviinndd  BBrreeiivviikk
[obreivik@mil.no]

- Dette er den beste måten vi kan drive
rekrutteringsarbeid på, konstaterer orlogs-
kaptein Ole Jørgen Eikanger som er 
rekrutteringsoffiser for Marinen. Når marine-
fartøyene legger seg i hjertet av en by og folk
får lov til å komme om bord, gir det ifølge
Eikanger god uttelling på søkertallene for
utdanning i Marinen. 
- Det viser seg at når man får komme og 
se hvordan livet om bord arter seg, samtidig
som man får en samtale med den som viser
rundt, gir det god uttelling med tanke på
søkertallene, sier han. 

God oppslutning 
Da Marinens dager ble arrangert i Bergen i
midten av april, besøkte over 4000 bergensere
de 18 marinefartøyene som lå fortøyd i 
sentrum av den til tider regntunge vestlands-
byen. Blir været bedre når fartøyene 
kommer til Kristiansand og Oslo, 
forventes enda høyere besøkstall. 
- Vi forventer at omtrent like

mange som i Bergen

besøker fartøyene i Kristiansand. I Oslo, 
derimot, forventer vi at godt over 10000 skal
ta en tur om bord i fartøyene, sier Eikanger. 

For å nå ut til målgruppen sender Marinen 
ut over 15000 tekstmeldinger til ungdom i
områdene rundt byene som blir besøkt av
marinefartøyene. I følge Eikanger er spesielt
ungdom mellom 17 og 19 år ettertraktet.
- Vi er i hovedsak ute etter ungdom som er
ferdig med teknisk utdanning eller har gått
allmenne fag, helst med realfaglig fordypning,
forteller han og legger til at det kommer til 
å bli stort behov for slik kompetanse i 
fremtiden. 

Selv om søknadsfristen for utdanning i
Marinen egentlig gikk ut 15. april, er det ennå
ikke for sent å søke opptak til Sjøkrigsskolen
og Befalsskolen for Sjøforsvaret til høsten. 
- Vi vil gi de besøkende på åpent skip i
Kristiansand og Oslo muligheten til å søke 
til årets opptak. Derfor godtar vi søknader
som er poststemplet innen 5. mai, forteller
Ole Jørgen Eikanger som ser for seg gode
søknadstall for årets opptak. 

Viser seg frem
Det er likevel ikke bare for rekrutteringens
skyld at Marinen viser seg i hjertet av flere
storbyer i Norge denne våren. 
- Helgene i Kristiansand og Oslo er unike
muligheter for det norske Forsvaret til å vise
at vi er til stede. Det er viktig at vi er synlig i
samfunnet for å sikre at det norske folk ser
hva skattepengene deres bidrar til, og at de
med egne øyne får se hva slags jobb vi utfører
for dem, poengterer orlogskaptein Pia Width,
kommunikasjonsoffiser i Sjøforsvarsstaben.
Hun legger til at de som møter opp i Oslo
også vil kunne glede seg til en rekke 
demonstrasjoner av Marinens kapasiteter, 
og få muligheten til å bli med ut og seile. 
- De som møter opp i Oslo og Kristiansand
har mye å glede seg til, sier Pia Width. 

Åpent skip
Fra 30. april til 2. mai ligger marinefartøy 
fra 16 land i sentrum av Oslo. 
Lørdag (kl 11.00–14.00) og søndag 
(kl 12.00–15.00) arrangeres åpent skip. 
Fra 7. til 9. mai ligger strykene i
Kristiansand. Også denne helgen vil 
det arrangeres åpen skip lørdag 
(kl 11.00–14.00) og søndag 
(kl 12.00–15.00). 

MARINEN ÅPNER DØRENE

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