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MARINEN
Marinen består av Kysteskadren, Kystvakten og 
skolene. Kysteskadren er Marinens operative styrke
på sjø og land, mens Kystvaktens primæroppgave er
arbeidet med å kontrollere og bevare ressursene i
havet. Skolene i Marinen gir en helhetlig sjømilitær
profesjonsutdanning slik at personalet skal være
skikket og kompetent til å bruke og videreutvikle
Forsvarets maritime kapasiteter. 
Norge har en svært lang kystlinje og kontrollerer et
havområde som er nesten syv ganger så stort som
vårt fastlandsareal. De maritime styrkene  har en
viktig nasjonal rolle i ansvaret med å overvåke og
håndheve suverenitet i dette vidstrakte området.
Samtidig fyller avdelingene i Marinen de 
internasjonale forpliktelsene gjennom deltakelse 
i Forsvarets innsatsstyrker.  
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”Kompetanse i Forsvaret krever systematisk
og langsiktig planlegging. Kompetanse er en
av de innsatsfaktorer i et moderne forsvar som
det tar lengst tid å bygge opp, og som må 
vedlikeholdes og utvikles løpende. En fokusert
utdanningsorganisasjon prioriterer i fremtiden
de områdene hvor Forsvaret har god eller 
kritisk egenkompetanse.” 
Denne føringen ble gitt av Forsvarsministeren i
forbindelse med arbeidet med Forsvarssjefens
Militærfaglige Utredning (MFU) og understreker
betydningen av å fokusere på det som gjør oss
unike og den spesielle kompetanse vi har. 

Marinens utdanningssystem skal rekruttere,
selektere og utdanne unge mennesker til å bli
offiserer i en Marine som stiller stadig nye
krav til seiling, stå-tid om bord og deltagelse i
skarpe operasjoner. Trusselbildet er endret i
løpet av få år og morgendagens kamp eller
krise lar seg vanskelig beskrive. Allikevel 
kan vi, med stor sannsynlighet, si at skarpe
operasjoner hjemme eller ute kommer til å
øke i hyppighet. Planleggingen blir vanske-
ligere og forutsigbarheten likeså, i en verden
som stadig opplever nye former for terror,
trusler og maktmisbruk. I denne situasjon skal
Norge sikre sine nasjonale interesser, blant
annet ved bruk av militære maktmidler. 
Vi må med andre ord være forberedt for det
uforutsigbare og det utenkelige. 
Dette krever høy grad av profesjonalitet 
og høy personlig integritet.
Med dette bakteppe for øyet skal Sjøforsvarets
skoler og vårt utdanningssystem være med på
å sikre at vi bemanner Marinen med befal og
offiserer som besitter holdninger, har en
atferd og en faglig kompetanse som det oser
respekt, integritet og profesjonalitet av! 
Denne utfordringen må vi få til, samtidig 
som samfunnstrendene går i retning av 
materialisme og egoisme med økt like-
gyldighet og selvrealisering på bekostning 
av fellesskapsverdier. I vår opplæring 
må vi motvirke disse tendensene ved å 
vektlegge initiativ og selvstendig 
handling basert på en forståelse av 
krigens natur; usikkerhet, friksjon og 
kaos, - med utgangspunkt i en faglig 
profesjonalitet. Selvtillit må utvikles 
gjennom faglig dyktighet og et ønske 
om å lede. For å kunne fremme tillit 
og gode relasjoner må offiserer og 

befal fungere som positive rollemodeller
basert på gjensidig respekt og forståelse. 

Med en stadig mindre struktur med stadig
mindre personell, kan feil rekruttering og
selektering bli kritisk. Mellom annet må vi bli
enda mer bevist på hva slags holdninger og
atferd vi ønsker hos våre fremtidige ledere og
la det gjenspeiles i all rekruttering, selektering
og utdanning. Kun derigjennom vil vi kunne
bemanne Marinen med den type personell
som egner seg for fremtidens utfordringer. 
I tillegg til å inneha personlige egenskaper 
og ferdigheter som beskrevet, må disse unge
menneskene også være forberedt på å stå
atskillig lengre tid om bord og i store deler av
karrieren være forberedt på å være deployert
til områder hvor det vil være vanskelig å
komme hjem regelmessig. 

Marinen er på god vei. Vi har en positiv ”good
will” fra Stortinget, unge mennesker søker 
seg i økende antall til Marinen og vi har mye
velkvalifisert personell i våre rekker. 
Utsagnet ”Personellet er vår viktigste ressurs”
er riktigere og sannere enn noensinne.

Som sjefen for Sjøforsvarets skoler har jeg god
tro på at vi skal evne å bemanne vår fremtidig
Marine med den type personell vi ønsker. 
Jeg skal i alle fall gjøre mitt til at vi greier å
rekruttere, selektere, motivere og lære opp
denne dyrebare og essensielle ressursen!

God seilas!
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Den britiske flagg-
kommandøren Chris Parry
ankommer KNM Vidar fra
eget helikopter under årets
Joint Winter.

FOTO: ØYVIND BREIVIK 
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BERGEN: 28. desember reddet to
vernepliktige en kvinne fra å drukne. 
Nå er begge hedret som redningshelter. 

Øystein Hoff fra Kongsberg og Harald Løken fra
Ramnes avtjener verneplikten sin om bord i KV
Senja. I romjulen lå fartøyet til kai og de to stod
vakt ved landgangen da de ble vitne til at en kvinne
hoppet uti det iskalde havnebassenget. Mens Hoff
sprang etter hjelp, kastet Løken en redningsbøye til
henne.
- Hva man tenker i en slik situasjon vet jeg ikke. 
Og hva jeg faktisk holdt på med og hvor kaldt 
vannet var tenkte jeg ikke på før jeg hoppet for å
hjelpe henne. Først etterpå kom inntrykkene
sigende over meg på en gang, forteller Løken. 
Hadde det ikke vært for at Hoff hentet hjelp, ville
verken han eller kvinnen greid å komme seg opp på
kaien igjen. 
- Begge to var snartenkte og utførte en veldig 
voksen handling, skrytte Elin Gullaksen fra Norges
Livredningsselskap da hun overrakte selskapets

hedersmedalje i sølv til Løken og en pin til Hoff.
Tilbake i hverdagen på KV Senja er Hoff sanitets-
assistent og Løken radar- og sonaroperatør. 

Øystein Hoff (t.v.) og Harald Løken reddet 
en kvinne fra å drukne 28. desember i fjor. 

side 4-9 TEMA: 
Utdanning i Marinen

side 10-11 NYTT IDRETTSBYGG:
-Må til for å bedre fysisk fostring

side 17-19 BARENTSHAVET:
På jobb i isbjørnens rike

Mesterkokk Slettland synes det er 
helt greit å være på jentebåt. 
Med det er heller ikke så spennende
som det høres ut å ha alle jentene i 
skvadronen om bord.
- Nei, veit du etter 14 dager er de like
skitne som oss, og lukter like vondt. 
Da ser du ikke lenger forskjell på 
gutter og jenter.
Slettland, kokk om bord i KNM Ravn til
Nordlys på kvinnedagen 8. mars 

- Musikk er et språk som appellerer til
alle, enten de er på den ene eller andre
siden i en konflikt. (…) 
Derfor er forslaget om å bruke
Marinemusikken og de andre korpsene 
i fredsbevarende arbeid kommet opp. 
Kommandørkaptein Arnstein Lund til NRK 
26. februar om muligheten for å sende de 
norske militærkorpsene sammen med 
konvensjonelle styrker. 

- Det er jo betenkelig, og det er underlig
at det skjer så ofte som det har gjort i
det siste. Så får vi håpe at dette bare er
tilfeldigheter som spiller inn og at det
ikke er en trend. 
Skvadronsjef på 22. MTB-skvadron, 
Helge Martin Tonning, om alle havariene 
langs kysten i vinter, til TV2, 26. februar. 

- Jeg vil heller være om bord med en
som kan bære meg opp tre leider, enn
en som løper 3000-meter på åtte blank. 
Kapteinløytnant Bertin Holme Flatebø til
Forsvarsforum, no 3. 2004 om den 
nye konkurransen, Marinathlon, som
Kysteskadren er i gang med.

INNHOLD

PÅ OPPDRAG NÅ

Gaster i redningsdåd

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

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

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. 
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Høy kompleksitet, uforutsigbarhet
og uorden. Dette er Sjøforsvarets
skolers oppskrift på god og effektiv
lederutvikling. Kadettene må enkelt
og greit lære å klare seg selv.  

VViiddaarr  HHooppee
[vhope@mil.no ]

De to siste sesongene har det blåst en frisk
vind på Sjøkrigsskolen i Laksevåg. En av 
grunnene til det er at den gamle og stolte 
seilskuta KNM Statsraad Lehmkuhl er blitt 
tatt i bruk. 
- Når kadettene kommer om bord på
”Statsraaden” lærer de å tolerere og omgås
mennesker på en helt annen måte. 
De klarer å se seg selv i en større sammen-
heng. Det er ikke lett å spille en ”rolle” i en
slik setting. Sånt sett finnes det ingen bedre
plattform, mener kommandørkaptein Odd
Arne Nissestad, leder for fagavdelingen i
Sjøforsvarets skoler.

Vurderer hverandre
Skoleledelsen mener at den nye kadett-
opplæringen utdanner bedre ledere. Ved å
dele kadettene inn i grupper på ti personer,
skal elevene evaluere seg selv og hverandre
gjennom hele det første året på skolen. 
Dette har til nå gitt så gode resultat at Norsk
teknisk-naturvitenskapelig universitet (NTNU)
i Trondheim har meldt sin interesse. 
- Vi har lært utrolig mye fra forskningen på
Sjøkrigsskolen, forteller førsteamanuensis
Endre Sjøvold i NTNU til I Marinen. 
– Og vi synes det er spennende med den 
systematiserte lederutviklingen som blir 
prøvd ut i Marinen, legger han til.

Kaos og uorden 
gir gode ledere

UTDANNING I MARINEN: LEDERUTVIKLING

Kadettene som har deltatt på KNM Statsraad Lehmkuhl-
toktene de to siste sesongene scorer høyere enn 
tidligere kull. Her fra skoletoktet til Karibia i 2002. 
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Målet med evalueringen og tilbakemeldingene i
kadettgruppene er å få Marinens kommende
ledere til å tenke gjennom hvorfor de gjør det
de gjør, for så å være best mulig forberedt til
å ta egne beslutninger og stå for dem dersom
det skulle dukke opp en vrien vurderings-
situasjon. Kadetten selv har ingenting i mot 
å bli grundig vurdert av sine medelever. 
- Det var et mye større fokus på evalueringen
og gruppearbeidet i fjor da vi var førsteårs-
kadetter enn det vi opplever i dag, sier 
løytnant Kjell Mjåtvedt som går operativ 
marinelinje. - Men det var utrolig spennende
og ikke minst lærerikt å gi hverandre kons-
truktive tilbakemeldinger. På den måten fikk
vi se tydelig hva vi kunne bli bedre på. 

Arrangerer uforutsigbarhet 
Mjåtvedt mener det ble lagt mye arbeid i
gruppevurderingene, men skulle helst sett at
det ble litt mer tid til praksis. - Jeg vet ikke
om vi blir så mye flinkere ledere av dette. 
Vi reflekterer kanskje bedre det vi holder på
med. Men for å bli gode ledere må vi ut i
praksis for å dra med oss erfaringer. 
Dette savner jeg litt her. Det blir en del teori,
kanskje litt for mye til tider. Jeg har tidligere
tjenestegjort for Hæren og merker at det er
mye mer fokus på teori i Marinen enn det jeg
opplevde der, sier han. 

Nissestad mener at utviklingen må skje i takt
med dagens trusselbilde. - Fjerdegenerasjons
krigføring stiller helt andre krav til soldater
og offiserer enn det vi er vant til å trene på.
Derfor må vi bli flinkere til å arrangere 
komplekse og uforutsigbare scenario på
kadettenes årlige øvelser, sier han. 
- I fredstid finnes det høy grad av struktur,
men i krisesituasjoner og skarpe operasjoner
er ikke disse kontrollmekanismene til stede.
Vi setter kadettene i ukjente situasjoner der
de på egenhånd må klare å komme seg ut av
situasjonen enkeltvis eller som gruppe, 
forklarer han. Etter å ha nyttet KNM
Statsraad Lehmkuhl to sesonger, ser 
kommandørkapteinen tydelige forskjeller på
de to toktene. - Det første året hadde vi liten
struktur og orden. Kadettene fikk stort ansvar
og måtte ordne mye på egenhånd. Dette fikk
vi varierte tilbakemeldinger på fra kadettene,
noe vi tok til etterretning. Det neste toktet ble
derfor mer systematisert og øvelsene vi
hadde om bord var mer forutsigbare. Men
resultatene viser faktisk at det første kullet
scoret høyere på de vitenskapelige målingene,
sier Nissestad.  
Sjøkrigsskolens offisersutdanning skal gi
karakterfaste ledere som skal opptre med
sikkerhet og være tydelige. Samtidig skal de

ha sosial forståelse, vise empati og evne 
til å konkludere og dele. 
- En god offiser skal ideelt sett kunne gjøre
seg overflødig slik at laget er i stand til å løse
oppgaven sin, selv om offiseren skulle bli satt
ut av spill, påpeker Nissestad. 
Ved å teste og intervjue kadettene ved skole-
start i august, under skoletoktet gjennom hele
høsten og når første skoleår avsluttes i juni,
får skolen svar på hvilke egenskaper 
kadettene sitter inne med. Et effektivt 
hjelpemiddel er personlighetstester. 

Dokumenterer lederutviklingen
Endre Sjøvold i NTNU samler inn data fra 
testene og evalueringene fra gruppearbeidet
og har tett kontakt med skoleledelsen. 
- Vi har fått utrolig mye god informasjon.
Dataene skal bli brukt i et eget forsknings-
program. Vi ser spesielt etter hvordan 
gruppen fungerer sammen og hvilke på-
virkninger de har underveis, forteller Sjøvold. 
- Det som er så spesielt med kadettene er at
det hele er så reelt. Når vi gjør liknende 
tester på studentgrupper får vi ikke det

Håvard Svenning (foran) og Kay Hellebø 
går sitt 2. år på operativ linje (KS1) ved
Sjøkrigsskolen.  
- Hvis man liker Forsvaret og ikke har lyst
på studielån er Marinen et veldig godt 
alternativ. Vi har dyktige faglærere og
instruktører, men vi kunne tenke oss 
mer seiling, forteller de to. 
Svenning sier han ønsker å tjenestegjøre
på fregatt, mens Hellebø sier han sikter 
for å bli skipssjef på ubåt.

Holder Marinen utdanningsløftene?

Løytnant Kjell Mjåtvedt har lagt kartene til side for å gå løs på personlighetstesten.  
- Det er lærerikt å gi hverandre konstruktiv tilbakemelding, sier han. 
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samme utbyttet. På Sjøkrigsskolen derimot
blir lederutviklingen viet full oppmerksomhet
og det gjør at vi er svært fornøyd med sam-
arbeidet. Kadettene er i en slags 
laboratoriumsetting og det svært reelle svar.
Erfaringene vil bli nyttige å ta med seg ut i
tjenesten, mener han. 
Odd Arne Nissestad har selv vært lærer på
Sjøkrigsskolen og har hovedfag i pedagogikk.
Han ønsker å gjøre en doktoravhandling på
prosjektet. - Det ville bidra til en kvalitets-
sikring av de vitenskapelige undersøkelsene
vi har hatt, sier han.  

Fenrik Edvard Kristian Elind mener at
Sjøkrigsskolen er på rett spor. Han går sitt
andre år på operativ marinelinje og har vært
gjennom flere evalueringer. - Det er bra at vi
får varierende kunnskap og erfaringer. Det gir
gjensidig læringseffekt. Og jeg mener at 
testene og evalueringene er absolutt målbare.
Vi som er i gruppene kjenner jo hverandre
godt etter hvert. Det å få konstruktiv tilbake-
melding på det vi gjør, og få veiledning på
hvordan vi skal bli flinkere er bra. Det er lett 
å gjennomskue hvem som gjør en innsats og
hvem som sniker seg litt unna, sier han og
legger til at kadettene er blitt flinkere til å
snakke underveis om ting fungerer eller ikke.
- Målet er jo å få kadettene til å bli selv-
stendige individer som kan ta egne 
beslutninger. Jeg tror vi har letter for å gå 
i dialog nå og vi kan gå inn for å handle i 
en ukjent situasjon, forklarer han.  

Får fram moralske kvaliteter
Karakterbyggende arbeid blant fremtidige
soldater og offiserer er også noe det 
fokuseres på i Sjøforsvarets skoler. Faglærer
Paul Otto Brunstad på Sjøkrigsskolen synes
verken den våpentekniske utviklingen eller en
bedre militærfaglig strategi kan kompensere
for manglende moralsk integritet eller 
karakterstyrke. - Det er faktisk de moralske
kvalitetene hos mannskapene som vil avgjøre

utfallet av Forsvarets ulike misjoner i årene
som kommer, enten det gjelder freds-
bevarende operasjoner eller militær 
yrkesutøvelse hjemme, sier han.
Forholdet mellom militær ledelse og det
enkelte befal kan aldri detaljreguleres. 
- Det bygger til syvende og sist på gjensidig
tillit, og tillitt er alltid en risikofaktor, 
sier Brunstad. Lederen for lederutviklings-
avdelingen, orlogskaptein Terje Paulsen, 
er enig med Brunstad. 
- Mennesket kommer i første rekke. Dette
inkluderer seleksjon, forfremmelse, trening
og moral, sier han. - Sjøkrigsskolen har 
som mål å være fremst i Norge innen 
lederutvikling og trening i militær ledelse, 
forklarer han. Ledelse og samspill, 

karakterbygging, identitetsutvikling og 
personlig utvikling på individuelt nivå og
gruppenivå går som en rød tråd gjennom 
skolens øvelser. 

Utdanner undrende offiserer
- Over en treårs periode deltar kadettene på
mer enn åtte realistiske og praktiske øvelser,
og vi satser nå mer og mer på freeplay for å
gjøre kadettene kjent med friksjon, usikkerhet
og konsekvenser av egne valg. 
Vi er hele tiden opptatt av at kadettene må ta
valg og beslutninger i miljøer som er tett opp
mot det de møter i praktisk tjeneste nasjonalt
og internasjonalt. Dette krever at kadettene
gis lederansvar og handlingsrom. 
Det er viktigere å ta beslutninger enn om
beslutningene er feil eller riktige, sier han. 

Sjøkrigsskolen søker derfor å lære kadettene
hvordan de skal tenke, ikke hva de skal tenke
i ulike situasjoner. - Intensjonsstyring og 
gleden ved å ta ansvar er viktig. 
Parallelt med dette ambisiøse programmet
gir vi kadettene en Bachelor i ledelse og 
militære studier med til sammen 180 
studiepoeng, forklarer Paulsen. 

UTDANNING I MARINEN: LEDERUTVIKLING

Sean Morgan går sitt første år på skips-
teknisk linje (KS1) ved Sjøkrigsskolen. 
- Jeg forventet mye undervisning i 
lederskap, realfag og teori, og det har det
blitt, sier Morgan. - Vi har dyktige lærere
som gjør kjedelige fag til interessante fag 
og man blir godt oppfulgt. Hittil har vi ikke
fått sjansen til å bruke kunnskapene i 
praksis, og det savner jeg, legger han til.
Morgan har ønske om å bli maskinsjef på et
fartøy i Marinen. 

Holder Marinen 
utdanningsløftene?

Orlogskaptein Terje Paulsen (til venstre) og fenrik Edvard Kristian Elind mener at testene som blir gjennomført 
på Sjøkrigsskolen er relevante. - Det er lett å gjennomskue hvem som gjør en innsats og hvem som 
sniker seg litt unna, sier Elind. 

FO
TO

: E
G

IL
 IN

G
EB

R
IG

TS
EN

FOTO: ØYVIND BREIVIK



IMARINEN NO.3/2004 07

Hvert år trenger Marinen å rekruttere 
over 400 til ulike utdanningsløp på alle
nivå for å sikre seg nok kvalifisert 
personell til avdelinger og fartøyer. 

I tillegg kommer 2400 vernepliktige som gjør 
en viktig jobb mens de er i kongens klær.
Rekrutteringsarbeidet pågår både internt i Marinen og
ute blant ungdom som enda ikke har valgt hva de skal
gjøre, både når det gjelder førstegangstjeneste og
utdanning. - Antallet vi til en hver tid har inne til 
førstegangstjeneste og under utdanning er tilpasset
Marinens behov. I en tid med store endringer i 
organisasjonen er det derfor en stor utfordring å
planlegge et nøyaktig antall som skal utdannes, og
hvilke utdanningsløp Marinen skal gjennomføre, 
forteller rekrutteringsoffiser, orlogskaptein 
Ole Jørgen Eikanger ved Sjøforsvarets skoler. 

All utdanning i Marinen er gratis og en mottar lønn
under utdanningen. Men utdanningen gir også 
plikttjeneste. Hovedregelen er 1 år undervisning med
ett påfølgende år i aktiv tjeneste, mens det er 1 år
utdanning til 2 års tjeneste ved sivil utdanning.  
Etter endt Sjøkrigsskolen har en rett til fast stilling i
Forsvaret. Det er forslag i stortingsproposisjonen 
som ble lagt fram i begynnelsen av mars at en 
må søke yrkestilsetning etter endt plikttjeneste.

Eikanger minner om at søknadsfristen til 
befalsskolen nærmer seg. 15. april går fristen ut. 
Marinens rekrutteringsteam 
er på plass i Bergen (16-18/4), 
Kristiansand (23-25/4) og
Oslo (30/4-2/5). 
Da er det mulighet for 
å få mer informasjon.

Trenger 400 mørkeblå i året

2400

265

120

28

80

HØYERE 
OFFISERSUTDANNING

søknadsfrist: varierende

16 på stabsskolen. 
12 på masterstudie. 

GRUNNLEGGENDE 
OFFISERSUTDANNING,

SJØKRIGSSKOLEN

søknadsfrist: 15. januar 

25-30 på linje for operativ
marine. Gir bachelor-grad  
20 på linje for skipsteknisk

(elektro og maskin). 
Gir bachelor-grad. 

20 på linje for elektronikk 
og våpen. 5-10 linje for 

økonomi og administrasjon.

LÆRLING
I MARINEN

søknadsfrist: 1. mars

Kokkfaget er det største 
i Forsvaret totalt sett, 

mens fagene motormann 
og matros er de mest 

tallrike i Marinen.

GRUNNLEGGENDE
BEFALSUTDANNING

søknadsfrist: 15. april

190 fordelt mellom 
operative, teknisk og 

forvaltningsutdanning.
40-50 befal for drift 

av rekruttskolen 
KNM Harald Haarfagre. 

25 for tjeneste i
Sjøheimevernet.

VERNEPLIKTIGE

søknadsfrist: 4 inntak i året

Rekruttene fordeles 
på Kysteskadren, Kystvakten,

Sjøforsvarets skoler og 
fellesavdelinger i Forsvaret. 
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UTDANNING I MARINEN: UTDANNINGSLØPET

NNaavvnn::  Magnus Brørs
AAllddeerr:: 19
TTjjeenneesstteesstteedd:: Andreårs lærling

på KV Ålesund

Hvordan har du det i Marinen: 
Jeg har det helt greit. Ved å være
lærling i førstegangstjenesten sparer
jeg jo et helt år, og det er jo fint. 

Skal du fortsette i Marinen: 
Ja, kanskje det. Jeg vil fort-
sette dersom jeg får matros-
kontrakt. Hvis ikke tar jeg 
kanskje styrmannsutdanning. 

LÆRLING

Søknadsfirsten for den populære lærlingordningen i Forsvaret er 1. mars. 

Generelt kreves plettfri vandel og alle fag bestått, mens lærlingbefal 
dessuten må bestå opptak til befalsskolen. Motormann, matros og 
skipselektriker må i tillegg ha godkjent sjømannshelseattest, samt innfri 
helsekrav til militært røykdykkersertifikat. Det er også spesielle synskrav 
for lærlinger innenfor matrosfaget. 
Marinen har et økende behov for lærlinger.  
Marinen har læreplasser som motormann, matros, skipselektriker, 
serviceelektroniker, kokk, institusjonskokk, resepsjonsfag, kontorfaget 
og IKT-driftsfag. Med fagbrev kan man inngå vervingskontrakt, 
søke befalsskolene og i noen tilfeller få tilbud om teknisk 
fagskole med lønn mot plikttjeneste som befal. 

FØRSTEGANGS-
TJENESTEN

Totalt gjennomfører 2400 menn og
kvinner førstegangstjenesten i
Marinen hvert år og rekruttene 
fordeler seg på fire inntak i året.
Førstegangstjenesten i Marinen varer
i 12 måneder. Utdanningen starter på
rekruttskolen KNM Harald Haarfagre
på Madla utenfor Stavanger. 
Etter rekruttskolen får gastene enten
videre fagutdanning eller blir sendt
direkte til tjenestested som for de
fleste vil være et fartøy eller en 
operativ avdeling. 

Noen rekrutter får også landtjeneste.
Etter førstegangstjenesten kan en
søke kontrakt som vervet eller befal
ut fra Marinens behov og den 
kompetansen man selv har. 

Den nye befalsutdanningen 
vil kunne rekruttere personell 
direkte fra førstegangstjenesten 
til videre tjeneste. 

NNaavvnn::  Gry Mjølhus
AAllddeerr:: 20
TTjjeenneesstteesstteedd:: Sanitetsassistent 

på KNM Horten

Hvordan har du det i Marinen: 
Jeg trives godt og har det 
voldsomt kjekt. 

Skal du fortsette i Marinen: 
Jeg vil egentlig bli politi, så jeg satser 
kanskje på Politihøgskolen. 
Ellers er befalsskolen fristende. 

Å jobbe i Marinen gir mulighet for
utdanning gjennom hele karrieren. 
Fra rekrutten står på Madla til befalet
ender opp som høyere offiser, 
vil kompetansen heves i takt 
med Marinens oppgaver.

Her er en oversikt over Marinens
vanligste utdanningsløp:
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NNaavvnn::  Han Petter Midttun
AAllddeerr:: 41
TTjjeenneesstteesstteedd:: Overflateflotiljen, stab

Hvordan har du det i Marinen: 
Glimrende! I tillegg til å gi meg en høyst
varierende tjeneste med fantastiske 
muligheter for etterutdanning, har Marinen
latt meg få delta på spennende 
internasjonale oppdrag og latt meg delta på
kurs i blant annet USA og Storbritannia. Og
att på til får jeg lønn for det!

Skal du fortsette i Marinen: 
Blir første skipssjef på den andre  
fregatten av Fridtjof Nansen-
klassen, KNM Roald Amundsen. 

HØYERE OFFISERSUTDANNING

Etter grunnleggende offisersutdanning kan offiserer blant annet søke seg til
videre utdanning ved Forsvarets skolesenter på Akershus. Dette er en ettårig
stabsskole. 11-12 offiserer fra Marinen vil hvert år blir tatt opp på et master-
studie. Marinen vil også ha noen offiserer på doktorgradstudier og Forsvarerts
høgskole. Marinen har også hvert år ut enkelte sivile studier som ikke er hen-
siktsmessig at Marinen gjennomfører selv som sykepleier, politi, idrett samt
enkelte masterstudier innenfor tekniske fag. Til en hver tid har Marinen også
offiserer spredt rundt i verden for å utdanne seg til videre tjeneste i Forsvaret. 

GRUNNLEGGENDE
BEFALSUTDANNING

Den eksisterende ettårige befals-
utdanningen med påfølgende 
praksisår skal moderniseres. 
I fremtiden vil det i Marinen bli
gjennomført om lag tre befalskurs 
i året. 
Rekruttering vil skje direkte fra den
videregående skole, høgskoler eller
tekniske fagskoler, samt fra 
førstegangstjenesten eller 
allerede vervet personell. 
Arbeidet med tilpasning av 
modernisert grunnleggende 
befalsutdaning pågår, og vil 
for Marinens del være klar til oppstart
sommeren 2005.  Befalsskolen for
Sjøforsvaret vil fortsatt ligge i Horten,
mens fagutdanning vil skje ved KNM
Tordenskjold, Sjøkrigsskolen eller
operative avdelinger. 

Personell som gjennomfører 
befalsutdanning kan få videre kontrakt
i Marinen eller søke Sjøkrigsskolen,
såfremt de har relevant 
studiekompetanse. 

NNaavvnn::  Torunn Hammersland
AAllddeerr:: 20
TTjjeenneesstteesstteedd:: Befalselev på 

Skole for fysisk fostring 

Hvordan har du det i Marinen: 
Jeg har det veldig fint. 
Denne utdanningen er svært bra. 

Skal du fortsette i Marinen: 
Har ikke tenkt så langt. Må se 
an hvilke muligheter jeg har.  

NNaavvnn::  Christian Berg-Jensen
AAllddeerr:: 23
TTjjeenneesstteesstteedd:: Andreårs kadett på 

Sjøkrigsskolen

Hvordan har du det i Marinen: 
Har det fint. Utdanningen er lagt opp godt.

Skal du fortsette i Marinen: 
Jeg vet ikke helt. Får se hvordan  

på fartøy. Men jeg tror det er en 
mulighet for at jeg fortsetter.  

GRUNNLEGGENDE OFFISERSUTDANNING

På Sjøkrigsskolen i Bergen gis kadetter grunnleggende offisersutdanning. 
Dette er en treårig utdanning, hvor man kan velge mellom linje for operativ 
marine, kystjegerlinjen, linje for elektronikk og våpen, skipsteknisk linje og linje
for økonomi/administrasjon. Utdanningen gir bachelor-grad innenfor militære 
studier. Sjøkrigsskolen krever grunnleggende befalsutdanning og i hovedsak 
generell studie-kompetanse.  

Enkelte linjer krever også fordypning i realfag. Sjøkrigsskolen gjennomfører 
kvalifiseringskurs på et år for det personellet som har tatt sivil høgskole 
basert på Marinens behov. Slike kurs tilbys også til de som er ansatt 
på befalsskolenivå. 



I fjor ble idrettsbygget på Haakonsvern stengt
fordi det var farlig for personell å oppholde
seg i bygget. Etter en mindre oppgradering av
anlegget merker idrettstjenesten stadig større
pågang fra brukerne. Hver dag må idretts-
avdelingen beklage ansatte på hovedbasen,
som er pålagt å trene to timer i uken, med 
at det enkelt og greit ikke er plass i trenings-
hallen, i svømmebassenget eller i styrkerommet.
- Basen ser ut til å bli en spydspiss i frem-
tidens transformasjon av Marinen, likevel 
er ikke anleggkapasiteten i dag dekkende 
ut fra antall vernepliktige og tilsatte ved
Haakonsvern. Dette beklager orlogskaptein 
og stabsoffiser i Sjøforsvarets skoler, Sigbjørn
Innselset, og oppfordrer forsvars-ledelsen til 
å prioritere et nytt militært treningsanlegg. 

En supermoderne svømmehall
Skissene til et nytt militært treningsanlegg er
tegnet ferdig. Kravsdokumentet for anlegget
er utarbeidet. Etter to år med planlegging
ønsker tjenesteområdet som skal styrke-
produsere fysisk yteevne for alvor å få fart 
på byggeprosjektet. - Det er opp til de ansvar-
lige å ta en avgjørelse nå, sier Innselset som
fremhever innsatsen til eget fagområdet,
ledelsen på Haakonsvern og samarbeidet et
sivilt firma for å ha vært med på idédugnaden. 
Dersom det blir prioritert å bygge et militært
treningsanlegg, som er kostnadsreknet til
175-250 millioner kroner, kan faget fysisk

Gjør et løft
for stridsevnen

- Det er sjelden et fagområde
med så innlysende plass i 
produksjonen av stridsevne har
blitt neglisjert over så lang tid
som fysisk fostring, sier Sigbjørn
Innselset. Nå håper han å
endelig få i gang bygging av nytt
militært treningsanlegg på Nord-
Europas største marinebase.

VViiddaarr  HHooppee
[vhope@mil.no ]

Marinen må være trent til å håndtere en eventuell havarisituasjon, 
sier Sigbjørn Innselset. Her bærer han matros Trond Koteng 
opp leideren på KNM Horten.  
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fostring på Haakonsvern tilby idrettshall, 
treningsrom, innendørs skytebane, utendørs
hinderbane og kunstgressbane og en moderne
svømmehall designet for realistiske og 
maritime øvelser for marinepersonellet.
- Vi har tegnet en modell av skutesiden til de
nye fregattene av Fridtjof Nansen-klassen.
Høyden på denne vil være åtte meter, lik 
originalen hvor evakueringen vil foregå. Ved
hjelp av bølgemaskin, støy og lysregulering
kan vi lage svært realistiske scenario som vil
gjøre mannskapene bedre trent på å håndtere
krisesituasjoner om bord, forklarer Innselset. 

Gir funksjonsrettet arbeidskapasitet
Fagområdet har samarbeidet med Skole for
skipsteknikk og sikkerhet på dette området. 
I tillegg har Dykker og froskemannskolen og
Marinejegerkommando vært inne og kvalitets-
sikret løsningene med tanke på deres behov.
En svømmehall av slik karakter vil gi mann-
skapene i Marinen et sterkt grunnlag for å
håndtere eventuelle havarisituasjoner om bord. 
- Målsettingen er at det nye anlegget skal 
styrkeprodusere fysisk arbeidskapasitet som
er funksjonsrettet opp mot oppdragene og
arbeidskravene om bord. En forutsetning for å
lykkes er at treningsmulighetene er optimale,
mener Innselset. – I dag stilles det fysiske krav
til personellet i Forsvaret. Mange mener at vi
stiller for lave krav og at vi ikke fokuserer på
arbeidskravene om bord, legger han til. 
Innselset håper at det nye maritime trenings-
anlegget vil stå klart i løpet av to til tre år. 
Han mener at prisen på anlegget er det
Marinen må betale for at mannskapene skal
kunne løse fremtidige oppdrag.
- Troverdigheten vil være svært liten til en
ledelse som sier at fysisk arbeidskapasitet er
viktig, men som prioriterer verken tid, penger,
tilrettelegging eller egen fysisk yteevne. Men
her opplever vi en kulturendring i Marinens
ledelse. Stadig flere sjefer tar ansvar og står
frem som gode rollemodeller, sier Innselset.  

Mer relevant trening
Vi må trene på det vi skal bli gode på.
Utformingen av militært treningsanlegg har
fokusert trening på arbeidskravene innen 
livredning, bording, dykking, brann og havari.
Fagfeltet fysisk fostring fokuserer i større grad
på at besetningene er forberedt på å takle
eventuelle havarisituasjoner om bord, for på
den måten å ivareta sikkerheten. Tradisjonelle
treningsmetoder som 3000-meteren og push-
ups må derfor vike for økt aktivitet i vann og
større fokus på reelle arbeidskrav.
- Det er viktigere at skipskameraten din kan
bære deg opp leiderne på fartøyet enn at han
løper fort på 3000-meteren, mener Innselset. 
- I tillegg må vi tenke nytt i forbindelse med
styrketrening. Mange av disse øvelsene er av
svært liten relevans i forhold til det å kunne
bære en kamerat opp en leider om bord på et
fartøyet, sier han. 
- Forskningsresultater viser at vi er dårligere
trent enn tidligere. Den eneste måten å endre
denne utviklingen er å prioritere fysisk trening.
Fysisk yteevne er ikke noe man har, men noe
man får. Det vil si den svekkes om den ikke
vedlikeholdes. 

Synkende formkurve
Første skritt med å få nye treningsmetoder på
dagsorden har vært innføringen av Marinathlon.
Den nyetablerte konkurransen går over seks
måneder og tar opp relevante marineøvelser
som kamptrening, distansesvømming, 
livredning og skyting. Alt i den hensikt 
å øke fysisk skikkethet. 
- For å oppnå en forståelse om
hvorfor det er så viktig å trene 
vil vi gå bort fra de tradisjonelle
testene og prøve ut mer 
relevante øvelser, sier
Innselset som legger 
til at bygging av et 
tidsriktig trenings-
anlegg vil bidra til 

et stort løft på den fysiske formen.
- Med simulatoranlegget i svømmehallen vil vi
oppnå svært realistiske øvelser. Erfaringer fra
slike øvelser kan bli avgjørende dersom et
fartøy skulle havne i en havarisituasjon, 
forteller han. 

Tallene fra det siste kullet som kom ut fra
rekruttskolen KNM Harald Haarfagre i februar
viser at hele 86 prosent av rekruttene klarte
kravet for å få idrettsmerket, mot 72 prosent
på samme tid i fjor. - Det er gode tall.
Problemet er at andre statistikker viser at de
vernepliktige synker i fysisk form etter at de
har ankommet nytt tjenestested. Dette er ikke
bra, mener Innselset. Derfor ser han seg om
etter nye metoder for å motivere mannskapene
til å trene. Innselset tror ikke at det vil bli lett
med dagens plassmangel i idrettshallen.
- Dagens anlegg tilfredsstiller ikke de moderne
kravene til å løse tidsriktige oppgaver. 
Det har store mangler og svakheter. Dette 
vitner om manglende fokus omkring fysisk
arbeidskapasitet sett i forhold til gripbare 
operative krav, forklarer han. Han legger til at
både Marinen og Forsvaret bør fokusere på å
bygge moderne militære treningsanlegg som
er tidsriktig, effektive og har kapasitet til å imøte-
komme personellets behov for fysisk yteevne.

IMARINEN NO.3/2004

En bevegelig modell av skutesiden
til de nye fregattene av Fridtjof
Nansen-klassen er ønsket i 
svømmehallen. Høyden på denne
vil være åtte meter, lik originalen
hvor evakueringen vil foregå. 
Ved hjelp av bølgemaskin, støy og
lysregulering kan det arrangeres
realistiske scenario som vil gjøre
mannskapene bedre trent på å
håndtere krisesituasjoner om bord. 
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RUSSLANDS MARINE - TID FOR VAKTSKIFTE
INNBLIKK:

Av 
Hans-Wilhelm
Steinfeld, NRK

Russlands marinesjef har fått en stripe 
ekstra.  For ikke å si skrape. Det tas som
tegn på snarlig avgang. President Putin 
er våryr på personalsiden nå.

Flåteadmiral Vladimir Kurojedov fikk 
forfremmelsen ”fem minutter på pensjon”,
mener militæranalytikerne i Moskva.  
Etter vinterens oppskytingskluss med 
raketter under flåteøvelsen i Nordflåten, 
kan president Putin ha fått frisket opp sin
hukommelse: Kurojedov hadde ansvaret 
for ”Kursk”-ulykken i august 2000.
Det har imidlertid vært Putin-politikk å ikke
sparke folk øyeblikkelig hvis ikke ansvaret var
for direkte eller fadesen for grov.  Og det gikk
bare et drøyt halvannet år etter ”Kursk”
-forliset før hele Nordflåteledelsen fikk 
marsjordre med admiral Vjatsjeslav Popov og
hans tvilsomme stabsjef Mòtsak i spissen.

Men Russlands marinesjef var den mest
overlagte løgneren. 4. februar 2002 spurte 
jeg flåteadmiral Vladimir Kurojedov i Moskva,
om det var sant at en defekt torpedo kalt
”Tolstjàk” hadde eksplodert i torpedo-
seksjonen om bord i ”Kursk”. I Dagsrevyen
samme kveld avviste Russlands marinesjef
irritert enhver versjon om eksploderte 
torpedoer som årsak til ”Kusk”-forliset.

Seks måneder senere ble Admiral Kurojedov
gjort de facto til løgner hvis ikke tosk av det
russiske regjeringsorganet.  29. august 2002
skrev Rossijskaja Gazeta at det var torpedoen
”Tolstjàk” som smalt om bord i ”Kursk” 12.
august 2000. Over hele førstesiden dominerte
overskriften ” Antistatlig hemmelighet”  

Det var konklusjonene på funnene 
til havarikommisjonen som ble 
offentliggjort, og vi siterer ingressen:

Fakta som dreier seg om hårreisende brudd
på embetsplikten, og som i samvirkning 
vitner om tjenesteforsømmelser som hoved-
årsak til et havari og en menneskeuskapt
katastrofe, kan ikke behandles som 
statshemmelighet. Og med armer og bein
hadde fremfor alt marinesjef Kurojedov 
kompromittert både seg selv, marinen og
Russland som stat ved å skylde på ubåter 
fra USA og Nato.

Putins våryre lyst til å sparke folk viste seg 
da hele regjeringen fikk fyken i februar.  
Mot den blir en marinesjef lett å skifte ut.
Vinterens øvelse der admiral Kurojedov attpå
til ba Putin om å bivåne, viste under hvilken
dobbeltild den russiske marine befinner seg:
Fortsatt dårlig ledelse og ressursmangel.

Samtidig har Putin i nærmest ufattelig grad
konsentrert militær- og politikyndige i sjiktet
av høyere embetsmenn i Kreml.  Under
Gorbatsjov utgjorde slike 4-5 prosent av
ledelsen for staben på 7000 personer. 
Under Putin er tallet 58 prosent.  Sagt enkelt
blir det lettere å ”kikke marinesjefer etter i
kortene”  med slikt mannskap om mann-
skapet enn ikke har særlig god forstand 
på samfunnsreformer generelt.

Avskjed med Admiral Kurojedov betyr ikke
adjø til Russlands marineambisjoner i nord.
For disse skal støtte nye, sivile ambisjoner 
på Kola. Fra 2010 skal Russland skipe ut 
20 prosent av USAs brutto oljeimport fra
Murmansk.  Seilingsdistansen derfra til New
York er en til fem målt mot seilingsdistansen
Qarg-Houston.

Bare i det østlige Karahavet, sørøst for
Novaja Zemlja og nordvest for Uralfjellene
ligger oljefeltet Timan-Petsjora utenfor
Russlands ishavskyst. Alene antas Timan

Petsjora  å være mer oljerikt enn hele
Nordsjøen.  Betydelig nærmere norsk sektor 
i Barentshavet ligger verdens største, kjente
gassfelt Stokmanovskoje.  Legg til, at 80 
prosent av Russlands ubrukte naturressurser
– les: olje og gass – ligger nord for polar-
sirkelen.  Les gjerne også NOU 32/2003.
Trekk så den slutning, at Russland makt-
politisk ikke trapper ned i nord.

Sammenhold dette med, at 90 prosent av
observerbare forhold i Russland etter
Sovjetunionens sammenbrudd i 1991 viser
fortsatt vektlegging av militære,  foran 
sivile grep i utformingen av politikken.
”Bare her på Kola har jeg en militær 
slagkraft større enn en europeisk stormakt”,
likte forrige Murmansk-guvernør  Komarov 
å spøke med.  

Still spørsmålet om den nyeste, russiske
historie gir holdepunkter for å tro på en 
vilje til å bygge dette ned. For at de grunn-
leggende, økonomiske og sosiologiske 
prosesser i det russiske samfunn ikke kan
garantere slikt, hensetter jeg ikke engang 
til diskusjon.

Glem ikke at daværende utenriksminister
Andrej Kozyrjev først på 1990-tallet skremte
vettet av sine kolleger i organisasjon for 
sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) ved 
å beskrive for dem hvordan russisk politikk
kunne bli i Norden hvis de rød-brune igjen
kom til makten i Kreml.  Et slikt scenario 
bør ingen langtidsplanlegger se bort fra.   
Godt tokt – Kurojedov kan være ferdig 
med sine. Andre står i kø.

INNBLIKK
I Marinen tar gjerne i mot innblikk i
aktuelle saker. 
Lengden på innlegget må ikke 
overskride 3500 tegn, inkludert
mellomrom. Sendes til
rreeddaakkssjjoonneenn@@mmaarriinneenn..nnoo  
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- Det er fabelaktig at 
generalinspektøren setter
fokus på familievennlighet 
på denne måten, sier 
An-Magrit Karlsvik. 

KKaattrriinnee  GGrraammsshhaauugg  
[kgramshaug@mil.no] 

Hun er leder for prosjekt ”Huset” og 
en av ildsjelene bak oppstarten av
Marinenettverket.  

Generalinspektør Jan Eirik Finseth 
inviterte på nyåret til maritim workshop,
som blant annet bestod av en gjennom-
gang av viktige temaer for Marinen. 
Et av spørsmålene som ble diskutert 
var hvordan tjenestetiden kan gjøres 
mer familievennlig. 
-  Det fokuset Marinens ledelse nå setter
på familievennlighet, gjør at vi som jobber
frivillig for Marinen, ser at vi får aksept og
noe igjen for den jobben vi legger ned, 
forteller hun. 
Karlsvik påpeker at etableringen av
Marinenettverket og planleggingen av
”Huset” har vært starten på det fokuset
familievennlig tjeneste har fått i Marinen. 

Prosjekt ”Huset” ved Sjøkrigsskolen på
Laksevåg kommer til å ha barnehage som
primærdrift og skal være i drift fra august
2004. Barnehagen vil ha utvidet åpningstid
med mulighet for å ta i mot barn både på
kveld- og nattetid i tillegg til i helgene.
- Vi vil også ha beredskapsplasser dersom
det skulle være nødvendig, sier Karlsvik. 
- Det vi konstaterer er at det er en økende
satsing på internasjonale operasjoner og
da er det viktig at hjemmeforholdene er 
tilrettelagt slik at det går lettest mulig. 
På den måten er det mindre problematisk
for de som er borte, sier hun. 

- Det finnes allerede i dag mange tilbud
som offiserene etterlyser, men det er ikke
synlige nok, forteller Karlsvik.
Marinenettverket jobber blant annet for å
få frem hva som finnes av tilbud, i tillegg til
å inspisere til å danne nettverk som kan
lette forholdene for marinefamiliene. 

Familievennlig tjeneste
SEILINGSMØNSTER

• Marinen bør ikke ha for lange tokt til utlandet. 
Et halvt år med intensiv tjeneste er ressurs-
krevende både psykisk og fysisk, og tre måneder 
bør derfor være nok. 

• En mer fleksible bemanningssystemer må vurderes 
for å lette lange og tunge deployeringer. Dette kan 
være alt fra et to besetningssystem til for eksempel 
fem besetninger fordelt på fire fartøyer. 

• Det bør være kortere og mer intense øvelser, med 
avspasering etterpå. Får personellet oversiktlige 
pusterom, er det lettere å stille inn både 
egeninnsats og familiens  forventninger. 

• Mindre arbeidspress vil gjøre det  mer ”givende” å 
gå på jobb. Dermed vil folk være villig til å stå i 
samme stilling i lengre tid, noe som fører til at det 
blir større erfaring og mindre behov for oppøving.

• En profesjonalisering av Marinen vil ikke direkte 
føre til økt familievennlighet, men kan føre til 
kortere oppøvingsperioder og sjeldnere oppøvings-
perioder, avhengig av øvrig tjenestemønster. 

• Landavdelingene, som for eksempel skolene, 
sitter på kompetanse og kan avløse de operative 
avdelingene. 

• Lokalt seilingsmønster og simulatortrening kan 
bare delvis tilfredsstille de krav som stilles til 
navigatører og operatører.

FAMILIEVENLIGHET

• Forsikringsordningen for fredstjenestekontraktene 
må på plass. Dette er en av grunnene til at det til 
stadighet er utfordringer med tanke på utenlands-
deployeringer. Forsikringsordningene må bli slik at 
det ikke lenger er noen usikkerhet knyttet til 
deltagelse i internasjonale operasjoner.

• Øvelser bør ikke legges til skoleferiene!

• Antall hjemreiser er i dag skeivt fordelt og bør 
gjøres mer fleksibelt. Det bør være likt antall reiser 
for alle om bord. Enslige ansatte har også krav på 
et sosialt liv.

• Det bør etableres en servicetelefon med lav terskel 
for å ta kontakt for familiene til de som er ute i 
internasjonale operasjoner. Rettigheter avhenger av 
hvilken situasjon familien er i . 

• Det bør finnes en barnehage med mer fleksibel 
åpningstider, slik at det blir mulig for de der 
hjemme å fortsette noenlunde som før, selv om 
ektefelle eller samboer er vekk

• Det bør være flere sosiale tiltak for de som sitter 
hjemme, og dermed kan ha noen å dele 
frustrasjoner med, og som de kan føle tilhørighet.

• Mer informasjon til de hjemme ved hjelp av 
internett og e-post. Det bør også være mulig å 
ringe hjem for en billig penge.

Hvordan kan vi oppnå familievennlighet
samtidig som deployeringer og 
internasjonale operasjoner blir en del av
hverdagen? Dette var et av spørsmålene
generalinspektøren ønsket debatt om.
Her er noen av forslagene som kom inn:

Å tjenestegjøre i Marinen er 
ikke alltid like familievennlig.
Håvard (1) satte stor pris på å 
få pappa, skipssjef Jim
Robertsen, hjem etter fire 
måneder i oppdrag Active
Endeavour i høst.

Generalinspektør Jan Eirik Finseth 
inviterte på nyåret til maritim workshop for
hele Marinen. Workshopen bestod av en
gjennomgang av viktige temaer for Marinen.
I Marinen presenterer i vår 
norn av forslagene som kom. 

KKrraavv  ttiill  ffeerrddiigghheetteerr..  Hvordan kan vi oppnå et
skikkelig løft hva gjelder properhet, fysikk
og enkeltmannsferdigheter? (Se I Marinen
no 2 2004)

KKoommppeettaannsseebbyyggggiinngg  oogg  pprrooffeessjjoonnaalliisseerriinngg..
Hvordan øke operativ tilgjengelighet samti-
dig som plattformene blir mer komplekse?

FFoorruuttssiiggbbaarrhheett  oogg  ffaammiilliieevveennnnlliigghheett..
Konkrete løsninger for seilingsprogram,
kontraktregime og beordringer i en tid med
deployeringer og internasjonale operasjoner.

TTaakkttiikkkk  oogg  kkoonnsseeppttuuttvviikklliinngg..  
Nye samarbeidsformer mellom
Kysteskadren og Sjøforsvarets skoler 
for å målrettede øvelser, utnytte 
simulatorene, eksperimentere og 
analysere bedre.

EEffffeekkttiivviisseerriinngg  aavv  øøvviinngg  oogg  ttrreenniinngg..  
Hvordan kan vi frigjøre midler til 
blant annet våpenøvelser?

ARKIVFOTO: ØYVIND BREIVIK

WORKSHOP 2004
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JOINT WINTER 2004:

Fremtiden er internasjonal

Når Nato skal sette styrker i land
for å gjennomføre operasjoner på

fremmed og usikker kyst, kan
kapasiteter i den norske marinen

brukes til å sikre landgangen.
Dette ble grundig trent under

Joint Winter 2004.

ØØyyvviinndd  BBrreeiivviikk
[obreivik@mil.no ]

- Norge har en kvalitetsmarine, understreker
flaggkommandør Chris Parry, som var 
styrkesjefen for de britske amfibiestyrkene
under Joint Winter. 
- I Nato bidrar alle til fellesskapet. 
Ser man på folkemengden og pengebeløpet
som bevilges for militære formål, bidrar
Norge veldig sterkt i Nato og er på den 
måten en ledende Nato-alliert, fortsetter han. 

Felles mentalitet og forståelse
Når styrker med forskjellige nasjonaliteter
samles, kan det bli en utfordring å samarbeide

på tvers av kultur og ikke minst språk. 
Ifølge den britiske styrkesjefen er dette 
ikke tilfellet når britene skal samarbeide 
med den norske marinen. 
- Våre styrker bygger på en felles mentalitet
og forståelse for militære operasjoner.
Dessuten snakker nordmennene veldig godt
engelsk, så vi har ikke noen store problemer
med å samarbeide, sier Parry. 
Kommandør Hans Christian Helseth, den 
taktiske sjefen for de norske, maritime 
styrkene under vinterøvelsen, sier seg enig. 
- Vi har de samme radiosystemene og bruker

Løytnant Jon Boger

Jon Boger kommer fra Pennsylvania, USA, og har tjenestegjort i 
US Navy i fem år som Deck Engineering officer. Etter 9 mnd i 
den Persiske Gulf ble han anbefalt av NK å delta på 
utvekslingsprogrammet mellom NATO-land. - Av ren nysjerrighet og
for erfaringens skyld var et av ønskene mine Norge, forteller Boger. 
I desember 2003 kom han til Norge, og skal tjenestegjøre om bord 
på fregatten KNM Trondheim frem til desember 2005. 
Boger forteller at han har som mål å bli klarert som Vaktsjef på Bro i 
løpet av 2004. - Navigasjon med optiske hjelpemidler er fantastisk 
spennende, sier han. - Spesielt når det blir så tett og nært opp til 
kysten som den norske marine opererer. 
US Navy navigerer stort sett i åpent hav. 
Oppholdet i Norge har hittil svart til forventningene. 
Jeg har følt meg velkommen, og mannskaper og offiserer 
er veldig positive, med en høy standard og moral.
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de samme type krypteringsmaskinene. Dette
sammen med at vi har utarbeidet prosedyrer
og taktikk sammen i Nato i mange år, gjør 
at jeg trygt kan si at vi samarbeider godt, 
forteller Helseth. Han mener det er en 
tillitserklæring at den norske marinen fikk 
i oppdrag å støtte britene i landgangs-
operasjonen under Joint Winter. 
- Vår rolle under Joint Winter var ny og 
spennende. Oppdraget vårt var å forsvare en
britisk landgangsstyrke både før, under og
etter selve landgangen. Og det var svært 
positivt at britene ville bruke oss til en så 

viktig rolle, sier han. Oppdraget medførte
blant annet å sikre kystområdet i Andfjorden
og Vågsfjorden, ved å søke etter og uskadelig-
gjøre fiendtlige miner, ubåter, MTB-er, sjø-
heimevernsskøyter og avdelinger på land.
Ifølge kommandøren greide den norske styrken
å gjennomføre denne jobben på en god måte.

Klar for Nato
- Det var nettopp kystnære operasjoner som
vi gjennomførte på Joint Winter vi trente på
under øvelse Flotex i fjor. Etter hvert har vi
blitt eksperter på å operere i kystnære 

farvann, og på den måten har vi blitt en nisje-
kapasitet for Nato. Nå har vi bevist at vi er
gode nok, og vi er dermed klar for nye og
utfordrende operasjoner utenfor Norges 
grenser, sier Hans Christian Helseth. 
- Det norske Forsvaret har vist at Norge har
et militære som holder godt følge teknologisk
sett. Dessuten har Marinen vist seg dyktige i
internasjonale operasjoner, som for eksempel
i Gibraltar i 2003. Derfor kunne jeg godt 
tenkt meg i større grad å se norske, 
maritime styrker i aksjon flere steder i 
verden, sier Chris Parry.

Løytnant Iain Hutchins

I august 2002 kom Hutchins til
den norske marinen for å tjenes-
tegjøre to år på MTB. Royal Navy
har et utvekslingsprogram med
KNM som startet i 1996, og
Hutchins er fjerde engelske offi-
ser som tjenestegjør i Marinen.
Nå er han nestkommanderende
på KNM Terne, og Hutchins sier
det er spennende å tjenestegjøre
på MTB.
- Jeg visste lite om tjenesten på
MTB fordi vi ikke har slike fartøy-
er i Royal Navy, sier han. Før han
reiste til Norge deltok han i et
intensivt norskkurs som har gjort
ham i stand til å snakke veldig
godt norsk. 
- Språket i seg selv var ikke så
veldig vanskelig å lære seg, men
preposisjonene er vanskelige,
legger han til. 
- Jeg trives bra og synes det er
veldig interessant å se hvordan
MTB-ene opererer med tanke på
taktikk. Dessuten er dette en bra
erfaring å ta med seg før jeg
starter på videre utdanning i
England til høsten, sier Iain
Hutchins. 

Fenrik Richard Schröder

Fenrik Richard Schröder kommer fra Nederland. 
Fra første gang han så havet, har ønsket om å tjenestegjøre 
i en marine stått høyt på listen. I 1998 begynte han på
Sjøkrigsskolen i Nederland. 
Der fullførte han et masterprogram innen faget 
informasjon, kommunikasjon og teknologi. 
I August 2003 fikk Schröder tilbud om å reise til Norge og
tjenestegjøre på KNM Karmøy i ni måneder. Etter tre uker på
språkkurs ble han tatt imot på minerydderen og tjenestegjør
nå som navigasjonsoffiser og vaktsjefens assistent på bro.
All kommunikasjon foregår på norsk, og språkkunnskapene
til Schröder imponerer de fleste. 
- Den hollandske m arinen operer som oftest på åpent hav.
Derfor er dette en ny erfaring for meg, og jeg synes det er
kjempespennende. Jeg nyter tilværelsen og har det veldig
fint, forteller Schröder. 
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HVA SKAL SOLDATENE DØ FOR?
KRONIKK:

Forsvaret er inne i ei spennende tid.
Forsvarssjefens militærfaglige utredning
ble lagt frem før jul, og nå har Regjeringen
lagt frem en langtidsplan for Forsvaret. 
For Senterpartiet er det viktig å stille
spørsmålet; hva er det vi skal forsvare oss
mot i framtida? For å sette det på spissen
så handler dette om hva våre soldater skal
risikere å dø for. Svaret er ikke gitt.
Forsvarsledelsen har funnet sitt svar på
spørsmålet, og det handler i stor grad om
internasjonal terrorisme og uroligheter i
andre deler av verden. 

Trusselbildet
Trusselbildet er ikke så enkelt. Norges
geografiske plassering og egenskap som
energistormakt gjør det nødvendig å 
opprettholde et forsvar som er tydelig til
stede på strategisk viktige steder i landet.
Nærheten til Russland vil trolig alltid 
kreve at Forsvaret er sterkt til stede i
Nord-Norge. Russlands tap av de baltiske
land og satellittstatene i Sentral-Europa
har ført til at Nordvest-Russland med
Kolahalvøya relativt sett har blitt militær-
strategisk viktigere for russerne. Det er
også store utfordringer knyttet til de viktige
sjørutene i nordområdene. Om få år vil
eksporten av olje fra Nordvest-Russland på
kjøl utenfor Norskekysten komme opp i et
volum på rundt 100 millioner tonn per år.
Det vil være en stor oppgave også i 
fremtiden å drive ressurskontroll i hav-
områdene i nord, og det faktum at flere
stater er uenige i vårt syn på deling av 

havområdene gjør oppgaven mer krevende.
Senterpartiet er bekymret over det økende
presset på å redusere Forsvarets tilstede-
værelse i Nord-Norge. Både oppgavene og
Nord-Norges geografiske utstrekning 
tilsier at forsvarsstrukturen i denne lands-
delen må ha et visst volum. Derfor mener
vi at Sjøforsvaret og Kystvakten spiller en
helt sentral rolle i framtidas forsvar. 

Forsvaret - hjemme og ute
Forsvarssjefens militærfaglige utredning
tydeliggjør en politikk hvor sikkerhets-
utfordringer hjemme blir nedprioritert til
fordel for deltagelse i internasjonale 
operasjoner. Senterpartiet mener at 
Forsvarets hovedoppgave er å forsvare
norsk territorium og interesser. 
I tillegg skal Norge være en aktiv sam-
arbeidspartner i internasjonal krise-
håndtering, først og fremst innen en 
FN-ramme. Vi er bekymret over utviklingen
som på sikt kan føre til at Norge får for 
lite kapasitet til suverenitetshevdelse og
overvåking av de store havområdene. 
Det viktigste bidraget til Norges og Natos
sikkerhet er at Norge evner troverdig 
suverenitetshevdelse på eget territorium.
Etter den kalde krigens slutt har hver
enkelt stat i Europa et større ansvar for
egen sikkerhet. Bare norske styrker kan 
ta et hovedansvar for å forsvare Norge. 
Et forsvar som bygges opp for å kjempe
utenlands er ikke nødvendigvis godt 
skikket til å forsvare norske interesser 
her hjemme. 

Det er en reell fare for at vi nå bygger 
opp et kostbart forsvar som prioriterer 
kapasiteter til internasjonale operasjoner
på bekostning av hjemlige behov. Det kan
nok være fornuftig å dele på noen 
kapasiteter med andre Nato-land, men vi
må ha en selvstendig og helhetlig militær

kapasitet som ikke gjør oss til en kasteball
mellom større makter. Å bare ha et sett
med nisjekapasiteter sterkt tilpasset til
Nato er et sjansespill.

Senterpartiet er opptatt av å vri deltagelse
i internasjonale operasjoner over mot 
FN-operasjoner. Det er uheldig at Norge
bare har et tjuetalls militære under FN-
kommando, mens vi har over tusen 
soldater utstasjonert i andre oppdrag.
Senterpartiet er bekymret over utviklingen
hvor USA har fått en svært dominerende
posisjon i internasjonal politikk, og hvor
Norge i noen sammenhenger har lagt seg
tett opp til USA. Dette kan på sikt bidra til 
å forverre den sikkerhetspolitiske 
situasjonen i Norge, i tillegg til at det 
går på bekostning av vårt renommé 
som ”fredsnasjon”. 

Forsvarets legitimitet i fare
Forsvaret har hatt svært stor oppslutning 
i det norske folk, noe som har vært 
nødvendig for å opprettholde et forsvars-
budsjett på 30 milliarder kroner i året. 
En viktig grunn til at Forsvaret har stor 
legitimitet er at hele befolkningen har 
hatt et nært forhold til Forsvaret gjennom
verneplikten og at Forsvaret har vært 
tydelig til stede i hele landet med øvelser
og anlegg. Men Forsvaret er nå i endring. 
I dag har ikke alle en bror eller studie-
venninne som gjennomfører førstegangs-
tjeneste. Og hvis Forsvaret etter hvert 
”forsvinner” fra Norge, og stort sett er 
synlig gjennom mer eller mindre legitime
operasjoner verden rundt, står Forsvaret 
i stor fare for å miste legitimitet i 
befolkningen. Resultatet kan bli svekket
forsvarsvilje og manglende tilslutning til 
så store forsvarsbevilgninger.

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

Åslaug Haga (Sp)

Leder i Senterpariet



LONGYEARBYEN: KV Svalbard heiste kommando 
i januar 2002. Et halvår senere fikk kystvakt-
fartøyet dobbel besetning og begynte innkjøringen
som Barentshavets kjempe. To år senere utgjør
båten en klippe på oppdrag i nordområdene. 
I Marinen ble med på tokt. 

KKaattrriinnee  GGrraammsshhaauugg  
[kgramshaug@mil.no] 

PÅ OPPDRAG:

BARENTSHAVET

SEILER I ISBJØRNENS RIKE

De vernepliktige gjør en viktig jobb om bord på KV Svalbard. 
Jan Valderhaug (nærmest) og David Steinberg holder utkikk på 
bro mens isbryteren går gjennom tjukk is. 
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- Vi har nok ennå noe å lære om fartøyet, men
vi ser at vi får mer ut av isbryteren enn det vi
håpte, forteller skipssjef Ottar Haugen. 
Han har fulgt KV Svalbard fra tegnebrettet. 
Nå har han vært sjef på fartøyet i to år. 
Før det hadde han bak seg fire år som sjef 
på Nordkapp-klassen.
KV Svalbard har et mannskap på 28 menige
og 20 befal. Som de andre fartøyene i Kyst-
vakten seiler Svalbard med dobbel besetning,
og om økonomien hadde tillatt det, kunne
fartøyet vært på havet 300 dager i året. 
I vinterhalvåret er det området rundt Svalbard
og den nordlige delen av vernesona som er
hovedoperasjonsområdet til fartøyet. Ellers i
året opererer fartøyet i hele Barentshavet og
vernsona. 
Med reduksjon av marineflåten og endring 
av de sikkerhetspolitiske utfordringene har
Kystvakten fått en tyngre oppgave i henhold 
til tilstedeværelse langs vår egen kyst. Kyst-
vakten spiller nå en vesentlig rolle i suverenitets-
hevdelse og er en tung aktør i fred og krise. 
- Med vår spisskompetanse for oppdrag i 
arktiske strøk er vi det fartøyet som blir sendt
lengst nord, og mange av oppdragene våre
vinterstid knytter seg til sivile oppdrag for
befolkningen på Svalbard, sier skipssjefen. 

Bryter is
I Marinen mønstrer på kystvaktkjempen sammen
med generalinspektør Jan Eirik Finseth i
Longyearbyen. Første oppdrag er å levere
varer til Ny-Ålesund, innerst i islagte
Kongsfjorden på nordvestsiden av Svalbard.
Det er spesielt mye is rundt Svalbard i år og
andre fartøyer har problemer i området. 
Vi går gjennom isen og inn mot Ny-Ålesund 
i mer enn 10 knops fart.
- Isbrytingskapasiteten er blitt bedre enn det
vi forutsatte og fartøyet har fantastiske
manøvreringsegenskaper. Den bryter 
isen nesten bedre akterover enn forrover,
skryter skipssjefen. 
Og det dundrer kraftig i båten når vi treffer
tettpakket is. - Hvor tungt det er å brøyte is
og hvor tjukk is vi kan gå gjennom, avhenger
av hvor mye press der er i isen. Båten er bygd
for å kunne gå gjennom en meter gjennom-
frossen is. Dersom det er flak som ligger
løsere oppå hverandre, kan nok båten gå
gjennom fire-fem meter tjukk is, forklarer
skipssjef Haugen. Og det et er ingen fare for 
å slå hull i båten. Et 60 millimeter tjukt 
stålpanser hindrer det. 
- Norge har sagt at det skal være bosetting på
Svalbard, og Kystvakten støtter opp om dette
når det er mulig. Dette er viktig for å under-

støtte Norges suverenitet i området, forteller
Haugen. Oppdragene som gjennomføres 
blir skissert fra sysselmannen, og det er 
operasjonen på Sortland som prioriterer hva
fartøyet skal gjøre. 

Trives på nytt fartøy
De vel 30 fastboende i Ny-Ålesund var 
glade da KV Svalbard klarte å brøyte seg veg
inn den islagte fjorden. Med seg hadde 
kystvaktskipet matvarer, forskningsutstyr 
og bygningsmateriale.  
Matroslærling Andor Bjerke fra Ørsta og 
vernepliktige Vidar Vik fra Øygarden har ikke
noe i mot en avstikker. Nå er de i full gang
med å losse varene på land. 
For vernepliktige Vik er det første gang 
besøker Ny-Ålesund. 
- Jeg har det kjempefint. Vi gjør en viktig jobb
hver dag, og jeg kunne ikke tenkt meg å
gjennomføre førstegangstjenesten et annet
sted, forteller Vik og legger til at KV Svalbard
jo er en spildrande ny, og at han får oppleve
mye som andre ikke får sjansen til. 
- Noe av det mest spennende vi gjør, er å
være med på fiskeriinspeksjoner og kjøre i
lettbåt, forteller de to.  At det kommer en
isbjørn eller to spaserende forbi fartøyet i ny
og ned, trekker heller ikke ned på trivselen. 
I Ny-Ålesund får skipssjefen beskjed fra 
sysselmannen om at et russisk forskings-
team nær Nordpolen har fått problemer. 
KV Svalbard blir bedt om å være i beredskap
dersom sysselmannen trenger å assistere i
redningsaksjonen. Kystvaktskipet kan da 
hjelpe helikopteret med drivstoff eller 
fungere som en mellomlandingsplattform 
på vei til Nordpolen. 

Helikopterdekk i beredskap
- Vi har ennå ikke fast stasjonert helikopter
fordi radaren ikke fungerer tilfredsstillende,
men jeg har personell som kan ivareta 
helikopterlandingen, selv om øvingsnivået
vårt selvfølgelig er lite, forteller Haugen. Når
fartøyet blir bedt om å assistere i en rednings-
aksjon som dette,  har ikke skipssjefen 
betenkeligheter med å ta i mot et helikopter. 

KV Svalbard seiler også jevnlig med rednings-
mann om bord. Skulle noen fra forsknings-
teamet bli tatt med til KV Svalbard, har fartøyet
hospital med redningsmann Erling Bæra fra
Luftforsvaret som leder.  - Min oppgave er å
syte for den daglige driften av saniteten om
bord, i tillegg til å bistå eksternt når det er
nødvendig, forteller han. For å få nok erfaring

PÅ OPPDRAG: BARENTSHAVET

Leif Christian Mork er fiskeriinspektør og navigatør på KV Svalbard. Som en av 
de godkjente vaktsjefene er han også sjefens erstatning når han ikke er på bro. 
– Jeg har vært på Svalbard siden i sommer og trives godt. 
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fra heilkopterbærende fartøy veksler 
redningsmennene med å være om bord i 
KV Nordkapp. 
KV Svalbard løses fra redningsoppdraget etter
nesten et døgn i beredskap. Det russiske
forskningsteamet blir flydd i trygghet til
Longyearbyen, og i operasjonsrommet 
passerer helikoptrene på radaren.
Da er det bare å snu og bryte seg tilbake
gjennom isen til Longyearbyen. 
Etter noen dager om bord lar general-
inspektøren seg imponere over både fartøy og
mannskap. -  Det har vært nyttig å være med
KV Svalbard, og jeg har fått oppleve noen av
oppgavene Kystvakten har i nordområdene.
Besetningen mestrer virkelig de krevende
oppdragene de skal løse på en profesjonell
måte, forteller Jan Eirik Finseth. 

Fiskeriinspeksjon i minus 20
I løpet av året bruker Kystvakten 70 prosent
av hverdagen til ressurskontroll.
Fiskeriinspektørene er spydspissen i dette
arbeidet, og med seg på toktet har Haugen 

seks fiskeriinspektører.
- Jeg er avhengig av at
alle om bord gjør 
jobben sin for at fartøyet
skal fungere, og da er det
svært viktig å ha erfarne
inspektører, understreker
skipssjefen.  I 2003 gjennomførte
KV Svalbard vel 100 inspeksjoner.  
Det er tøft både fysisk og psykisk å
drive fiskeriinspeksjon i 20 
minusgrader, liten kuling og 
når frostrøyken står. 

- For meg tok det to-tre år før jeg følte jeg
hadde den tyngden jeg trengte, forteller fiskeri-
og helikopteroffiser, Anders Rønmo. Det er et
omfatende regelverk en skal kunne, og en
skal være ydmyk når vi kommer og ”roter” i
fiskerens jobb som vi gjør, påpeker han. 
Selv har han ti års erfaring som inspektør. 
- Det er aldri kjekt når vi må arrestere en 
fisker, og selv har jeg vært i flere rettssaker
som vitne for Kystvakten, forteller han. 

Når I Marinen mønstrer av gjør kystvaktskipet
seg klar for å gå sydover igjen. Neste oppdrag
er å gå inn i slepebåtberedskap langs kysten
av Nord-Norge. I tillegg skal isbryteren
gjennomføre ordinære kystvaktoppgaver og
ressurskontroll.  

FAKTA KV SVALBARD

103 meter lang

19 meter bred

12 knop marsjfart 

17 knop maksfart 

6500 tonn 

Fartøyet kan slepe et annet fartøy
på opp til 100 000 tonn. 

KV Svalbard er spesialbygd for å
utføre operasjoner i det nordlige
Barentshavet. Den kommersielle
virksomheten i nordområdene har
økt betraktelig de senere  årene og
det er da særlig viktig at vi har

beredskapsmessig kapasitet til å
takle eventuelle situasjoner som
måtte oppstå. KV Svalbard er spesi-
albygget for å seile 
i isfarvann. Vintertid er det nordlige
Barentshavet fartøyets primære 
operasjonsområdet. 
Hjemmebasen er Sortland. 

KV Svalbard har per i dag ikke fast 
stasjonert helikopter om bord. 

Kystvakten har totalt 21 fartøyer
som er på havet nesten til en hver
tid.  Hele 94 prosent av Kystvaktens
besetning er seilende.
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- Det betyr svært mye at vi
oppretter gode relasjoner til
lokalbefolkningen gjennom å
informere om at vi er i Irak for å
hjelpe, forteller sjefen for det
maritime styrkebidraget i den
norske innsatsstyrken. 

ØØyyvviinndd  BBrreeiivviikk
[obreivik@mil.no ]

De syv utsendte fra Minedykkerkommandoen
(MDK) har siden januar deltatt i gjenopp-
byggingen av Irak ved å rydde områder sør i
landet for ueksplodert ammunisjon. Det 
ligger store mengder farlig ammunisjon rundt
om kring i landet, og det er viktig for sikker-
heten til sivile irakere at disse blir uskadelig-
gjort av fagpersonell. I gjennomsnitt utfører
EOD-laget halvannet oppdrag hver dag.  

Utgjør et stort problem
Selv om Minedykkerkommandoen i hoved-
funksjon er trent for maritime mineryddings-
operasjoner, innehar personellet ved MDK
høy kompetanse når det gjelder alle typer
eksplosivrydding på land. 
Gruppen opererer som en del av den norske
innsatsstyrken som kalles Irak II, men 

EOD-oppdrag tildeles av britisk stab.
Operasjonene blir kun utført i det britiske
ansvarsområdet som omfatter hele Sør-Irak,
og det er satt klare begrensninger på hvilke
typer oppdrag norsk personell kan utføre. 
I praksis betyr dette at personellet ikke på
noen måte kan støtte offensive operasjoner
som representerer en trussel mot koalisjons-
styrkene eller sivilbefolkningen. 

Viktig å kommunisere godt 
- Vi bruker mye tid på å møte lokalbefolkningen.
Når vi kommer til et nytt område går vi alltid
inn på en måte som vi mener virker minst
mulig truende, slik at vi kan fortelle hva vi
driver med. På denne måten nedtoner vi at vi
går i uniform og vi danner gjensidig respekt
for hverandre, sier kapteinløytnanten som er
sjef for minedykkerene på telefon fra Irak. 

Før minedykkerene reiste, brukte gruppen
mye tid til å forberede seg på de kulturelle
utfordringene man kunne støte på. Men ifølge
kapteinløytnanten har det kulturelle ikke bydd
på vesentlige utfordringer.
- Fordi vi kommuniserer godt med lokal-
befolkningen og at vi på siden av kjøretøyene
våre har skrevet på arabisk at vi er eksplosiv-
ryddere, vet lokalbefolkningen at vi er der 
for å hjelpe. Derfor er de vennlige mot oss,
sier han. 

Hjem i april
Gruppen som nå er i Irak, blir avløst av en 
ny kontingent i begynnelsen av april. Da har
denne kontingenten vært tre måneder på 
oppdrag i Irak. 
- Vi jobber seks dager i uken og i løpet av de
tre månedene vi er her vil vi ha fire dager
permisjon i Kuwait. Derfor er tre måneder
lenge nok. Men vi var veldig godt forberedt 
på oppdraget før vi dro ned hit, og derfor 
er motet fortsatt på topp. 

Da I Marinen snakket med eksplosivrydderne,
var de i ferd med å forberede morgendagens
oppdrag. 
- Vi skal utføre en omfattende, men 
spennende dykkerjobb i Umm Quasr. Til nå
har gruppen gjennomført 85 oppdrag og vi 
har ryddet over 10 000 eksplosive objekter.
Tilbakemeldingene fra samarbeidspartnerne
har vært bare gode.

- Før vi reiste trodde vi at vi kom til å kjenne
krigen nærmere på kroppen. Trusselen mot
eget personell er til stede, men vi opplever
situasjonen som stabil. Det som etter hvert
blir en stadig større utfordring er varmen,
sier sjefen for det maritime styrkebidraget i
Irak.

Fokuserer på lokalbefolkningen
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HVA VILLE DU SPURT 
GENERALINSPEKTØREN OM 
HVIS DU HADDE SJANSEN?

Nå har du muligheten til å spørre om 
alt det du lurer på, enten du er menig 
eller flaggkommandør. I hver utgave av 
I Marinen vil Generalinspektøren svare 
på spørsmål som er kommet inn 
på intranettet den siste måneden. 

Send spørsmålene til 

redaksjonen@marinen.no.  

SPØR GENERALINSPEKTØREN

MENINGSFYLT TJENESTE 
Synes du det er riktig av Forsvaret å ha vernep-
liktige leirsoldater som bruker hele første-
gangstjenesten etter rekrutten på å rake løv og
klippe gress?
Utskrevet ledende menig Jarle Skjæveland,
hovedtillitsvalgt i Kysteskadren

Nei, det synes jeg ikke. Vi i Forsvarets øverste
ledelse er svært opptatt av at verneplikten skal
være meningsfylt og det er et av hovedpoengene
i Forsvarssjefens militærfaglige utredning. Jeg
frykter at vernepliktens anseelse er i ferd med å
gå tapt, spesielt blant de unge. Derfor er det vik-
tig at forsvarssjefens anbefalinger på dette
området blir fulgt opp. Verneplikten skal være
attraktiv og ha et militært innhold. Ved å kun
kalle inn de vi faktisk har bruk for, kan vi gi en
fornuftig og meningsfylt tjeneste. Vi ønsker også
at førstegangstjeneste skal være inngangsporten
til befalsutdanning i større grad enn nå. Jeg har
fått gode innspill og hatt en fin dialog med
landssekretariatet i TMO om disse spørsmålene.
Du har et godt poeng og vi jobber med saken. 

HVA SKJER I KVIKK-SAKEN?
Hvilke planer har Marinens ledelse for å følge
opp de siste nyhetene innen ”Kvikk”-saken?
Det må jo være en “sensasjon” at man nå for
første gang har påvist en direkte sammenheng
mellom misdannelser hos barn og et spesielt
fartøy.
Hilsen kapteinløytnant Frode Voll Mjelde

Jeg følger denne saken nøye opp i nært samar-
beid med foreldergruppen. Militærmedisinsk
utdannings- og kompetansesenter (MUKS) og
Forsvarsdepartementet har også viktige roller i
det arbeidet som nå gjenstår. Jeg er personlig
opptatt av at vi skal finne en løsning så snart det
lar seg gjøre. Samarbeidet med foreldergruppen
er meget godt. Jeg har stor sympati med de som
er berørt, og jeg er imponert over den saklighet
og konstruktive holdning de har i denne saken,
som er komplisert både juridisk og medisinsk. 

VIL TIL MARINEN
Jeg har engasjementkontrakt frem til 2005 i
Luftforsvaret, men har søkt om å komme på
båt. Jeg sitter nå i en teknikerstilling. Det jeg
lurer på er hvor stor sjanse har de som søker
seg til Marinen fra andre grener i Forsvaret  til
å få jobb?
Fenrik Celej Sebastian Edward

Forsvaret er i en større omstillingsfase med
fokus på nedbemanning. Det er viktig og ønske-
lig å ta vare på personellet på tvers av forsvars-
grenene. Derfor har Marinen allerede mottatt
personell fra både Hæren og Luftforsvaret,
enten på utlån eller med full overgang.
Forutsettingen er at personellet har en kompe-
tanse og bakgrunn som er egnet for tjeneste hos
oss. Derfor anbefaler jeg at du søker. ”Det er
fregatt nok til alle”, som de sier i
Overflateflotiljen.

Hvorfor er kravet på 3000 meter på Sjøkrigsskolen senket fra 13.30 min til 
15.00 min, det siste året? Er det tilfredstillende å løpe en 3000 meter på 
15.00 min når man er offiser i Sjøforsvaret? Skaper ikke dette et dårlig 
inntrykk av Sjøkrigsskolen, samt Sjøforsvaret, overfor Forsvaret 
som helhet og ikke minst det sivile samfunn?
Løytnant Joakim Lystad, Stridsskolen for Kyst- og Amfibieoperasjoner

Marinen og Sjøkrigsskolen har som mål å utdanne offiserer av ypperste klasse 
og det er akkurat det vi gjør i dag! Fysiske krav og holdninger til en sunn livsstil 
er en del av denne utdanningen. Sjøkrigsskolen har et godt renommé i det sivile 
og Forsvaret, og slik skal det også være i fremtiden. 
Sjef Sjøkrigsskolen er ansvarlig for å utdanne kadettene og vil til enhver tid fastslå de
riktige opptakskriteriene for å utføre denne oppgaven. Den nedre ramme for krav til
3000 meter ble kun tilpasset rammen for befalstesten, slik at den ikke skal være 
ekskluderende for spesielle grupper befal dersom det er ønskelig. En elev som ikke
klarer å gjennomfører en 3000 meter på 13.30 min vil sannsynligvis ikke klare å
gjennomføre øvelsene det første året på Sjøkrigsskolen på en tilfredsstillende måte!



Når Osen tar av 
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PORTRETTET: GEIR OSEN

Geir Osen valgte Kystvakten
fordi han likte tanken på å
gjøre noe nyttig hver dag.
Nå er han sjef for hele
Kystvakten og bruker noen
av helgene på å møte dem
han er sjef for. 
- Det er noe med å møte
folk i sitt rette miljø og få
tilbakemeldingene direkte
og usminket, sier han

KKaattrriinnee  GGrraammsshhaauugg  
[kgramshaug@mil.no] 

Selv er han rolig. Liten, nærmest
spedbygd og med dialekt som en
predikant. Slik blir det gjerne når
man er oppvokst på Sira, et veikryss
i bibelbeltet like utenfor Flekkefjord. 
Geir Osen (49) er rasjonell og
fornuftig, og ikke spesielt religiøs. 
– Men, jeg tror vel at det er mer
mellom himmel og jord enn det vi
både kan fatte og beskrive.  
Egentlig så ville han bli veterinær
eller ta naturforvaltningslinjen på
Landbruksskolen på Ås, men så i
stedet et smart snitt til å velge Sjø-
krigsskolen for å få unnagjort første-
gangstjenesten på en fornuftig måte. 

Rolig tilstede
I Marinen møter kystvaktsjefen 
nesten 30 år etter at han valgte en
maritim karriere i stedet for å for
eksempel bli veterinær. Vi er om
bord i Marinens største fartøy, 
isbryteren KV Svalbard, på oppdrag
utenfor Svalbard. Osen synes det er
viktig å være synlig ute blant dem
han er sjef for og han er så absolutt
ikke med fordi har tenkt å legge seg
opp i det som skjer om bord. For er
det noe som han mener de øverste
lederne skal akte seg vel for, så er
det å bevege seg inn på områder
som de ikke har noe med. 

– Skipsjefene veit hvilke oppdrag de
har og kjenner rammene. Jeg har
veldig sansen for at beslutninger
skal bli tatt på lavest mulige nivå. 
- Ofte blir det slik at jeg reiser en

helg hjem til kona, for så å bruke
neste helg på et eller annet fartøy. 
Og kystvaktsjefen glir nesten 
ubemerket inn om bord. Står lav-
mælt med kaffekoppen på bro og
snakker med vaktsjefen mens de ser
isbryteren kjempe seg gjennom meter-
tjukk is. Neste gang er han i messa
og diskuterer med maskinistene. 

- Norge trenger bare et fartøy som
KV Svalbard, mener Osen, men inn-
rømmer at han nå er utålmodig etter
å få isbryteren fullt operativt med
helikopter plassert om bord. 
Vi sitter i stuen til skipssjefen om
bord og prater. Historien om de feil-
kjøpte radarene til de helikopter-
bærende kystvaktfartøyene er etter
hvert blitt både pinlig og lang.
– Det er ikke annet å si enn at

Forsvaret gjorde en dårlig jobb, og
det har de heldigvis erkjent. Dersom
vi ikke får radarene til å virke, så må
vi få nytt system i løpet av de to
neste årene. Noe annet går ikke an. 
I samme åndedrag poengterer 
kystvaktsjefen at helikoptrene ikke
har sluttet å fly, selv om radarene
ikke virker og helikopteret ikke kan
lande på fartøyene. 
- Det er en forferdelig forestilling
som har bredt seg at kystvakt-
helikoptrene ikke virker, sier 
kystvaktsjefen oppgitt. 

Erfaring teller
Den første gangen jeg traff Geir
Osen var på en tur til Liverpool 
sammen med krigsveteraner i fjor
vår. Da klarte han å overbevise meg
så sterkt om hvor nyttig og effektivt
det var å ha to besetninger på fart-
øyene, at jeg kunne gå i gang med å
frelse hele Marinen til å ta i bruk det
med det samme. Osen er en smarting
som har tenkt gjennom de på-
standene han kommer med. Han kan
nok overbevise mange om mangt. 



- Jeg tar på meg noe av æren for at
vi fikk til doble besetninger i Kyst-
vakten, forteller han ubeskjedent. 
- Da vi begynte å jobbe med to-
besetningssystemet på midten av
90-tallet var mange motstandere.
Men da vi satte det i verk, så ble 
det raskt en suksess, og da snudde
skepsisen seg og plutselig hadde
alle vært for endringen. Er det ikke
ofte slik da, sier han lavmælt, at
suksessen har mange fedre, 
mens fiaskoen er foreldreløs. 

Han har sterke meninger om 
karriereplanleggingen i Forsvaret. 
- Det er noe forbanna tull at den
beste offiseren er den med lengst
rulleblad. Heldigvis er den filosofien
på vei bort og stabilitet og erfaring
blir verdsatt mer. For oss i
Kystvakten er dette svært viktig, 
og vi ønsker at folk skal stå om
bord hos oss lenge. Vi blir aldri
bedre enn det personellet vi har
med oss, og da er erfaring viktig. 

Startet med miner
Det er ikke å ta for hardt i å kalle
Osen for kronprinsen i Kystvakten.
Med godt rykte og bakgrunn både
som skipssjef, skvadronssjef og
assisterende kystvaktinspektør, låg
det liksom i kortene at det var han
som kom til overta da den forrige
sjefen fikk opprykk til stabssjef hos
generalinspektøren. 
– Det der blir nå dine ord, 
sier han rolig. Men jeg tror nå jeg
aner et smil brilleglassene. 

For selv om han startet som 
minemann, så er det Kystvakten
som har blitt spesialfeltet til 
flaggkommandøren. 
– Det er noe med den følelsen av å
gjøre noe som vi ser resultatet av
hver dag, begynner han. 
- Kystvakten gjør en viktig jobb for
Norge hver dag, både når det 
gjelder forvaltning av fiskeri-
ressursene og i forhold til for
eksempel miljøvern og olje-
ressursene.

Osen har flere ganger spredt det
glade budskap om den norske
organiseringen av Kystvakten for et
internasjonalt publikum. 
- Det er spennende å være med å
se hvordan andre gjør det. Jo større
selvtillit man har på sitt felt, jo mer
åpen blir man for å lytte til andre.
Fra 1993 til 1999 jobbet han i et
norsk-russisk utvalg som tok for
seg den felles utnyttelsen av
Barentshavet.  

- Jeg har stor sans for russerne. 
På mange måter er de svært like
oss, og det var spennende å jobbe
sammen med dem. 

Om bord i KV Svalbard går aktiviteten
sin vante gang selv om sjefen er om
bord. Det er ikke første gang Osen
er i iskalde farvann. Som tidligere
skipssjef har han vært mye i 
nordområdene både på fiskeri-
inspeksjon og på forskningstokt.
29. november 1989 var han skips-
sjef på KV Andenes til Sydpolen, 
og før de tok farvel med Norge
hadde de selveste Kong Olav om
bord. 
- Toktet til sydpolen er nok den
største opplevelsen jeg har hatt
med jobben. Det var utfordrende 
å være leder for toktet, med både
egen besetning og forskerne å ta
hensyn til, men det var også mange
flotte naturopplevelser i løpet av de
fire måneder vi var borte. 
Og at Kystvakten virkelig får folket
sitt til å bli ser man når man følger
mannskapet fra ”Andenes’” sydpol-
tokt. Av besetningen som var med
den gang, finner man nå både 
stabsjefen i Sjøforsvarsstaben og
skvadronsjefene i nord og i sør. 

Bofast offiser
Til forskjell fra mange andre 
marineoffiserer har Osen vært
”bofast” lenge. Allerede i 1986
bosatte han, kona og de to barna
seg i  Harstad. Sørlendingen ble
nordlending fordi han syntes det 
var viktig å ha minst en familie i
nærheten når han hadde en jobb
der han i perioder var mye borte.  
– Vi valgte Harstad fordi kona er
herfra, og fordi det jo ikke er særlig
med marineaktivitet i nærheten av
Sira. Når jeg veit det går bra 
hjemme, så går det an å være 
mye borte. Jeg og kona har vært
gift i snart 22 år og trenger ikke
holde hverandre i hånda hver 
kveld lenger. 

Og med folk som bryr seg rundt
ham, så trives flaggkommandøren. 
– Det er jo det som er det viktigste,
konstaterer han. 

Fra 1999 til 2002 tjenestegjorde 
han i Nato-hovedkvarteret, Saclant,
i USA. Der jobbet han med det 
forsvarssamarbeidet mellom 
Nato og EU. 
- Jeg hadde med meg familien, og
vi fikk mange gode internasjonale
venner i løpet av de tre årene vi var
borte. Dattera på 15 stortrivdes, og
jeg husker hun svarte at ”I don’t
think I have a future in Norway”,  da
hun ble spurt om hun så frem til å
reise hjem. Selv om sønnen vår
gledde seg voldsomt på forhånd,
likte ikke han seg like godt. Mange
syntes nok vi var litt slepphendte 
da vi lot sønnen vår reiste hjem
alene før oss for å begynne på
videregående. Men når han hadde
lyst til det, så visste vi at det ville 
gå bra. 
- Det er som personalforvaltning,
mener pappa Geir.  - Gir du noen
tillit, så tar de ansvar. 

Ensom vandrer
Geir har en stor lidenskap.
Stikkordet er naturen og havet,
aktivitetene er jakt, fiske og
friluftsliv. Aller helst liker han 

seg når han får gå alene. 
- Jeg kan gå slik i dagevis.

Mentalhygienisk storrengjøring,
kaller han det. 
- Av og til blir sønnen med meg på
jakt, og jeg synes det er fryktelig
artig om dattera mi gidder å være
med meg å gå en skitur. Jeg trives
godt med folk, men jeg er ikke
ensom når det bare er meg heller.
Etter noen dager i naturen så har
jeg ladet batteriene og er lysten til
å gå i gang med jobben igjen. 
Som kystvaktsjef er jeg slett ikke
uunnværlig, og skvadronsjefene
drifter fartøyene godt alene. 
For å holde seg i form sånn i det
daglige så jogger kystvaktsjefen 
for sikkerhetsskyld til og fra 
jobben slik at han er sikker på at
han får unnagjort treningen. 
At han virkelig er sprek beviser 
han med å ta armevinger på en
hånd når han ikke har noe annet
spennende å gjøre. 

Tilbake i Longyearbyen så drar vi
på pub. Geir trives med fotball 
på storskjerm og høy stemning i
lokalet. 
– Jeg er glad i sosiale sammen-

henger, liker sang, musikk og dans,
og spiller av og til gitar og 
munnspill for en engere krets. 
Men husk, de beste festene er 
de man ikke planlegger. 
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NNAAVVNN:: Geir A. M. Osen
FFØØDDTT:: 24. februar 1955
FFRRAA:: Sira, ved Flekkefjord. Bor nå i Harstad
FFAAMMIILLIIEE:: Kone og to barn
GGRRAADD:: Flaggkommandør
TTJJEENNEESSTTEE:: Sjefen for Kystvakten 

siden november 2003

BBAAKKGGRRUUNNNN::  
Sjøkrigsskolen, langkurs minekrig i Tyskland,
Sjøforsvarets stabsskole I og II og Nato Defense College 
i Italia. Nestkommanderende og sjef på minesveiper 
og minelegger, navigasjonsoffiser på korvett, 
minekrigsoffiser i Forsvarskommando Nord-Norge, 
sjef på KV Andenes, operasjonsoffiser i HSD, 
nestkommanderende og skvadronssjef ved
Kystvaktskvadron nord, assisterende 
kystvaktinspektør, Deputy Branch Head Policy i 
Nato/Norfolk, stabssjef i Kystvakten og sjef for 
driftsavdelingen i Sjøforsvarsstaben. 

- Det er noe
forbanna 

tull at den beste 
offiseren er den
med lengst rulleblad.
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Dette skjer i vår
APRIL:
12.-18.4: Marinens dager i Bergen og 

Beredskapsdagene 2004. 
Over 20 norske og utenlandske 
fartøyer er med. 

26.4: Øvelse Blue Game starter 
i Kristiansand. Øvelsen 
avsluttes i Danmark 16. mai. 

MAI:
30.4-2.5: Marinens dager i Oslo, 

samtidig med at fartøyene fra 
den pågående øvelse Blue 
Game har helgehavn i hoved-
staden. Mer enn 50 fartøyer 
fra flere land deltar. 

8.5: Årlig minnemarkering ved 
Krigsminnemonumentet på 
Bygdøy.

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

JUNI:
3.6: Tentativ dato for dåp og sjøsetting 

av KNM Fridtjof Nansen i El Ferrol 
i Spania. 

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.

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. 

24.5-5.6: Minedykkerkommandoen på 
internasjonal øvelse i Estland. 

19.6: Kystvaktskvadronen på Sortland 
feirer 25 år.

2255  lleeddiiggee  ssttiilllliinnggeerr  ppåå  nnyyee  ffrreeggaatttteerr
HHAAAAKKOONNSSVVEERRNN::  II  mmaaii  ssjjøøsseetttteess  ddeenn  fføørrssttee  aavv  FFoorrssvvaarreettss  nnyyee  ffrreeggaatttteerr..  II  aauugguusstt  kkaann  dduu  vvæærree  eenn  aavv
ddee  2255  fføørrssttee  vveerrvveeddee  ssoomm  bbeeggyynnnneerr  åå  jjoobbbbee  mmeedd  KKNNMM  FFrriiddttjjooff  NNaannsseenn..  SSøøkknnaaddssffrriisstteenn  eerr  22..  aapprriill..

For fem av stillingene er det krav om at 
verneplikten er gjennomført i Marinen, mens
de resterende 20 kontraktene er åpne for alle
forsvarsgrener. Vervingsperioden vil vare i tre
år, med mulighet for kontraktfornyelse.
Tjenesten gir også gode muligheter for enga-
sjement som befal, gjennom grunnleggende
befalsutdanning og opptak på Sjøkrigsskolen,
forteller orlogskaptein Petter Kammerhuber 
i Kysteskadrens overflate-
flotilje. Kravet for å søke er blant annet at
man må ha gjennomført førstegangs-
tjenesten, godkjent helse og bestått årlig
fysisk test. Fregattsprosjektet har en total-
kostnad på ca 20 milliarder kroner. 

Innen 2010 får Norge fem nye fregatter, 
hver med en besetning på 120 personer. 

NNaavvnneett  bbllee  KKVV  HHaarrssttaadd
Ordfører Halvard Hansen i Harstad er stolt over at 
byen hans vant Kystvaktens navnekonkurranse på 
det nye fartøyet som er under bygging. 
Ordfører Hansen har tidligere i år ønsket at en av
de nye fregatten av Fridtjof Nansen-klassen skulle
bli døpt KNM Harstad.
- Jeg var visst litt seint ute der siden navnene på 
fregattene allerede er bestemt. Men å få et kyst-
vaktfartøy oppkalt etter byen er stort, sier han. 
Av 650 e-poststemmer håvet Harstad inn hele 200
stemmer. Kystvaktsjef Geir Osen liker også det
nordnorske navnet. - Juryen er fornøyd med 
navnet og ønsker KV Harstad velkommen inn i
rekken som kystvaktfartøy, forteller 
flaggkommandøren.

KKAA--hhyytttteenn  lleeggggeess  nneedd  
Etter påske er det slutt for den tradisjonsrike
Kystartilleri-hytten på Kvamskogen i Hordaland. 
- Det er flere årsaker til at vi legger ned hytten.
For det første inngår hytten i bygningsmassen til
FLO, og under omstillingen skal vi kutte i antall
kvadratmeter. For det andre betaler vi nå husleie
for vedlikehold uten at Forsvarsbygg vedlikeholder. 
For det tredje må vi ha noen til å drive hytten 
på dugnad, sier lederen for EBA ressursavdeling, 
kommandørkaptein John-Fredrik Honningsvåg.

GGuullll  ttiill  EEiiddssvviikk
I mars blei dykkarlege Svein Eidsvik heidra med
H. M. Kongens fortenestemedalje i gull for sin
enorme innsats i norsk dykkarmedisin. Sidan
Svein Eidsvik blei tilsett som lege i Marinen i 1973
har den noverande kommandørkapteinen sett
store spor etter seg. 
For utan å vera sentral i oppbygginga av ein 
moderne militær dykkarteneste, har Eidsvik 
også gjort ein stor innsats retta mot all 
dykkarverksemd i det sivile samfunnet. 
- Det var svært hyggeleg å få denne medaljen,
men eg trur at den kanskje var litt feiladressert.
Heile det solide, faglege og gode miljøet i Bergen
fortener denne medaljen. Men eg fekk vel den
fordi at eg er eldst, seier ein beskjeden Eidsvik.

NNaannsseenn  ssnnaarrtt  kkllaarr  
Det nærmer seg for alvor sjøsetting for den første
av Forsvarets nye fregatter. KNM Fridtjof Nansen
vokser for hver dag, nå har også baugblokker
kommet på plass. - Nye blokker kommer på plass. 

Like viktig er også at de skipstekniske systemer
inne i fartøyet blir montert og koblet opp, 
forteller Terje H. Nylund som er byggeleder 
for de nye fregattene i El Ferrol i Spania. 
I juni er fregatten klar for sjøsetting. 

Skipssjefene Hallvard Flesland (t.v.) og Hans Petter
Midttun ønsker vervede velkommen om bord.

Holder deg oppdatert

wwwwww..mmaarriinneenn..nnoo
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PÅ STEDET SMIL

EON

Komikeren Dagfinn Lyngbø tjenestegjorde 
på Madla i 1995/96 som velferdsjeger. 

- Dimisjonsdatoen min var satt, av alle dager,
til kvinnedagen 8. mars. Da jeg kom gående
som en fri mann ut i Stavanger sentrum og fikk
se hundrevis av kvinner gå i tog, kunne jeg rett
og slett ikke dy meg. Jeg stilte meg foran toget

og ropte: ”Slapp av! Alle får”. 
Det er vel ikke en underdrivelse at det

ikke falt i god jord. Busserullene
formelig haglet. 

Men den hendelsen jeg husker best og som jeg
er velferdsmessig mest stolt av, skjedde en
nattetime på velferden. Det ligger i ordet 
velferd at en velferdsjegers oppgave er å få 
soldater til å føle seg vel. Det gjorde vi til 
gangs denne natten. En av mine med-
soldater hadde truffet en skjønn kvinne i
Stavanger og ville gjerne ta henne med på date. 

Det var middag i byen med påfølgende bytur.
Når alle utestedene var stengt ville det 
nyforelskede paret så gjerne fortsette daten
sin, men de var ikke blitt så dus at de ville
hoppe rett til køys. Dette kom meg og min 
velferdskollega for øret og vi bestemte oss 
for å vise velferdsansvar. Han satt i gang 
med å lage nattmat.
Nattmaten bestod av ost og skinke-toast, 
tilberedt på et vaffeljern. Jeg, som var kinosjef
på den tiden, åpnet kinosalen, plasserte det
forelskede paret på de to beste plassene i salen
og startet visning av ”Løvenes Konge”.
Kollegaen min serverte toast og jegermeister
til det enslige paret i den store salen, mens
Pumba sjarmerte så godt han kunne på skjermen.
Når filmen var ferdig hadde vi gjort det koselig
på et av kontorene på velferdsbygget.  
Velferd på sitt beste!

Mitt beste marineminne: 

Dagfinn Lyngbø

Mellom oss: 
Small-talk med kvalitet
Eg har eit lite problem, om eg kan seia det
slikt. Det er det med small-talk. 
Du veit sånn lett konversasjon der ein snakkar
overflødig saman med ei viss mengde folk om
ting som ikkje betyr så veldig mykje, men som
likevel kan vera viktige for å få dei rette 
kontaktane. I Marinen er det jo til tider flust
med sånne anledningar. 
Nokre gonger står du der med stetteglas i den
eine handa, medan du freistar å balansera ein
overlessa kanapé på ein delikat måte inn i
munnen med den andre. Andre gonger er 
settinga meir rufsete, men det skal likevel 
serverast ein passe dose med småprat. 

Ein ting er det å komma i prat med ein kvann.
Men det er korleis eg skal avslutta small-
talken, for å på ein verdsvant måte rekkja å
prata med flest mogleg som eg ikkje meistrar. 
Eg tykkjer liksom ikkje beint fram eg kan seia
”nei, skal eg få snakka med så mange som eg
hadde tenkt, så må eg vidare no” eller ”Åh, der
ser eg nokon som eg trur eg heller bør snakka
med enn deg”. 
Difor vurderer eg no å gå over til kvalitetstid på
small-talken. Om ikkje anna for å sjå kva andre
seier til meg når dei blir lei av meg. Så kan eg
jo læra noko også. 

Hvorfor valgte 
du Marinen?

MMaattrrooss  FFrreeddrriikk  MMaatthhiisseenn,,
kokk på KNM Vidar
- Jeg valgte å fortsette i
Marinen på grunn av 
Nato-tjenesten vi skal ut 
i nå i mai. Det er noe jeg
virkelig ser fram til. 

KKoommmmaannddøørrkkaapptteeiinn  
SSvveeiinn  JJaaccoobbsseenn,,
stabsjef Norwegian Task Group
- Etter å ha tjenestegjort tre
år i Hæren fant jeg ut at det
ikke var noe for meg. Men
hovedbakgrunnen til at jeg
valgte Marinen er fordi det virket 
spennende, dynamisk og framtidsrettet. 

FFeennrriikk  RRuunnee  SSøønnsstteebbøø,,
minør og skipssersjant 
på KNM Vidar
- Det var helt naturlig for
meg når jeg kommer fra
sjøfartskommune nummer
en, Lesja, øverst i
Gudbrandsdalen! Nei, det
var nok tilfeldig at jeg valgte meg inn i
Marinen som vernepliktig, men har bare 
hatt positive opplevelser. 

KKaapptteeiinnlløøyyttnnaanntt  FFrrooddee  VVoollll  MMjjeellddee,,  
øvingsoffiser ved
Sjøkrigsskolen
- Etter at jeg hadde avtjent
førstegangstjenesten min
på 24. MTB-skvadron i 1990
fant jeg ut at jeg ville søke
befalsskolen. Å jobbe i
Marinen har både positive
og negative sider, men det gir muligheter. 

Katrine
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Befalsskolen vant
kansernekampen

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

Sammen med hovedtillitvalgt for KNM Tordenskjold har I Marinen
vurdert de mest brukte kasernene for vernepliktige og unge befal i
Marinen. Det ble en svært tett kamp om den øverste plassen, men
til slutt var det befalskolens kaserne ”Freia” (bildet) som scoret
høyest. Testpanelet vurderte rom, vaskerutiner, velferdstilbud og
sanitære forhold.

TToorrggeeiirr  GGrraannllyy  EEkkeellaanndd
[tekeland@mil.no]

”Freia” er kasernen elevene ved Befals-
skolen for Sjøforsvaret bor på. Det er en
flott kaserne med enkle rom, fine 
fellesarealer og mye oppbevaringsplass i
kjelleren. I utgangspunktet er det to og
to på hvert rom, men også tre stykker
har forekommet. Det er eget bad inne 
på hvert rom med dusj, vask, speil og
toalett. Ellers inneholder rommet en
køyeseng, to skrivebord, et bord og en
sofa, som kan gjøres om til en ekstra
seng til den eventuelle tredje personen,
og noen hyller. Alle rommene blir vasket
og inspisert hver morgen, med en 

grundig ”hovis” en gang i måneden. 
Velferdstilbudene på kasernen er flere. 
Det finnes en kjøkkenbenk som elevene
kan benytte seg av på kveldstid. Det 
finnes også felles oppholdsrom med tv
og diverse kanaler, video- og dvd-spiller,
i tillegg til spillkonsoller. Beboerne på
både ”Freia” og ”Nidaros” har tilgang til
seilbåter, golfbane, tennis, diverse 
ballspillbaner, strandvolleyballbane,
femkampbane, klatrevegg, trenings-
studio, musikkrom og svømmehall.
Messe, kiosk og treningssenter 
finnes like i nærheten.

Bad på hvert rom, og kasernen har 
den generelt beste standarden.

Litt sterilt, liten ”hjemmefølelse”. 

Testens knappe vinner

“Freia”, befalskolen

Kasernen som huser faste mannskaper
ved Ramsund orlogstasjon og marineje-
gerne har akkurat fått sin siste ansikts-
løfting. Alt var ikke helt ferdig da I
Marinen besøkte kasernen, men resulta-
tet til nå og ideene framover var så gode
at det var verdt å la ankrene sitte løst.
Kasernen har flotte velferdslokaler og en
messe det skrytes mye av i samme

bygg. Det er gode vaskerutiner med
inspeksjon hver dag og fine sanitære
rom. På rommene bor opp til seks per-
soner som både har vask, speil, såpe og
papir på rommet. I tillegg er det kabel-
tv på alle rommene (men tv må en ordne
selv), og det jobbes også for internettil-
gang.  

Nyoppusset til en god standard. 
Gode velferdstilbud.

Du må ned i kjelleren for å dusje. 
En dusj som for øvrig kunne trengt 
en liten sjekk.

En god nummer to

Ramsund
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TESTPANELETS KONKLUSJON: 
Testen viser at kasernene i Marinen er 
varierende, men de dårligste skal heldigvis 
byttes ut med nye, mens andre skal pusses 
opp. Neste test blir om bord i fartøyene. 
Så her gjelder det å ha lugarene ryddet. 
Vi varsler når vi kommer om bord!

Kasernen til Kystjegerkommandoen på Trondenes ble 
av administrative grunner ikke med i testingen. 

Kasernen er for det første alt for 
gammel, byggeåret er 1882, jeg bommet
ikke på noen knapper, kasernen er 
faktisk fra attenåttito. Det er en kaserne
på en etasje, og i gangen er det veldig
lavt under taket. Rommene er lagt opp
med to og to firemannsrom med to 
vasker på hvert rom som deler en felles
stue. Det er mange ødelagte og hullete
vegger, samt mye skriblerier på veggene.
Noe som faktisk trekker opp er 
muligheten til å sette sine personlige
preg, med tanke på plakater og 
lignende. Det er også lov til å ha

microbølgeovn, tv, videospiller, 
kokeplater og lignende på rommene.
Kabelgrunnpakke er lagt inn. 
Sjefen for driftstøtte personell ved KNM
Harald Haarfagre, kommandørkaptein
Halvor Bergby, forteller at ledelsen har
skrudd ned på budsjettet for de to 
stående kasernene i påvente av den 
nye som kommer i januar neste år.  
- Kom tilbake i januar til neste år, så
lover jeg dere at vi kommer til å ligge 
på den totalt andre enden av listen,
utfordret Bergby.   

Skal snart rives og erstattes. Generelt dårlig standard 
på hele kasernen.

Kan jeg rives snart?

Faste mannskaps kaserne 2, rekruttskolen

Selv om det er god plass til både å lage
personlig preg og godt med skapplass
på rommene er dette under ønsket stan-
dard. Kasernen på KNM Harald Haarfagre
bærer preg av skriblerier på både vegger
og korktavler, i tillegg er skapene gamle
og falleferdige. De vernepliktige har
muligheter til å låse romdørene, men
hvor mye det trekker opp er ikke godt å

si. Det som faktisk trekker kasernen opp
av bunnen er nesten egenhendig det
”nye” oppholdsrommet i byggets andre
etasje. Splitter ny og stor tv er på plass,
samt surroundanlegg og dvd-spiller.  
Det er også kommet tre mindre tv-er
hvor det skal plasseres en spillkonsoll
til hver. Et biljardbord er også løftet 
opp den knirkende trappen.

Fellesrommet (med utstyr kjøpt 
inn til den nye kasernen). 

Det meste.

Ser fram mot flytting

Faste mannskaps kaserne 1, rekruttskolen

På ”Nidaros” bor befalsskolens sitt
faste mannskap. Kasernen holder god
standard og ser bra ut både utvendig 
og innvendig. Kantinen og mannskaps-
messen finnes i underetasjen på 
kasernen. Det er også et velferdsrom
med tv, surroundanlegg, dvd- og video-

spillere. Kasernen har firemannsrom
med god skapplass og er enkelt oppsatt
med sofa, stol og bord. At det mangler
vask på rommene trekker ned. 
Det er inspeksjon av rom og 
fellesarealer hver morgen, med 
”hovis” en gang i måneden. 

God standard på de sanitære 
rommene, og mer en nok av vasker 
og toalett per gang. 

Tv-stuen holder ikke like høy 
standard som de andre 
kasernene i ”kåringen”.

En god idé

“Nidaros”, befalsskolen

Ubåtkasernen på Haakonsvern begynner
å få slitte dyner og puter som kunne
trengt en oppgradering. Gulvene på
både rom og ganger er slitte, ja, rett og
slett stygge. Kasernen er midt inne i
oppussing av de sanitære rommene, og
de som er ferdige holder meget høy
standard. Romløsningene er ikke bra på
flere av seksmannsrommene, som fører
til at enten vasker, som det for øvrig 

finnes to av på hvert rom, eller 
lysbrytere blir dekket av skap. Veggene
er på noen rom stygge, og det kunne
trengt et strøk maling flere plasser. 
Velferdstilbudene derimot er gode, og
kasernen har eget treningsrom i fjerde
etasje. Et fellesrom med biljardbord, tv,
dvd, video og surroundanlegg samt eget
datarom med internettilgang for de med
egen datamaskin.

Aktivt stasjonskontor som ofte får 
igjennom beboernes ønsker. 
Gode vaskerutiner.

Langt unna port til basen (busstopp),
kantine, messe eller treningssenter. 

Trenger ny make-up

Kaserne 1, Haakonsvern

Her kan det først nevnes at det er en
kanonsterk treer som deles ut. 
Det er lagt av store summer til 
oppussing av begge bygg, og de etasjene
som er ferdig ser veldig bra ut, men 
de resterende holder ikke mål. 
De uoppussede rommene er lite tilfreds-
stillende og framtidsutsiktene er hva
som redder kasernen fra en lavere 
plassering. Ting blir gjort, og 

det vises tydelig framgang. 
Det er ikke vasker på rommene, og 
bare et lite speil på noen få rom. Men 
så er hele kasernen under utbedring.
Fellesarealene (tv-stue) holder meget
høy standard. Sannsynligvis den høyeste
i kåringen, med prosjektor-tv, og 
surroundanlegg i begge bygg og 
biljard og bordtennis tilgjengelig. 

De beste fellesrommene i kåringen Det meste ellers: 
På høy tid med en oppussing nå. 

Snart en soleklar topp tre

Kaserne øst/vest, Haakonsvern



Helikopterpiloten Stein Are
Hansen er endelig ferdig med
det harde utdanningsløpet i
England. Nå skal han fly verden
rundt i Lynx-maskinen sin.
Første stopp blir under vårens
øvelse ”Blue Game”.

VViiddaarr  HHooppee  
[vhope@mil.no]

Løytnant Hansen er blitt Marinens store
sønn etter å ha blitt beste elev på helikop-
ter- og jagerflyskolen Yeovilton i Bristol. 

13. mars kunne skolesjefen stolt overrekke
vitnemål til Kristiansand-piloten. 
I tillegg fikk han den historiske Marinens
luftving. Nå har 29-åringen blitt tildelt 
plass på 226-flighten til 815-skvadron, 
en skvadron som leverer flighter rundt i
hele verden. Fra 25. mai skal han fly rundt 
i store deler av Asia på helikopteroppdrag
under engelsk kommando. 
- Det skal bli spennende og endelig komme
i gang. Vi har jo trent mye mot kinesiske og
koreanske fartøy, forteller han. 

Skal stoppe piratvirksomhet
Fra sin posisjon i det splitter nye Lynx 
8-helikopteret, deltar løytnanten i 
operasjoner og oppdrag, både skarpe 
og fredsbevarende. Etter halvannet år med
opplæring hos Royal Marines tror marine-
offiseren at han har det som skal til for å
kunne takle harde påkjenninger. 

- Man vet jo aldri hva som kan skje. På den
måten både gleder og gruer jeg meg til 
oppdraget. Men jeg tror ikke vi ville bli
sendt ut i disse områdene dersom det 
ikke hadde vært forsvarlig nok, sier han.
Vestlige fartøyer har blitt plaget av 
piratvirksomhet i stredet rundt Indonesia. 

Å ivareta deres sikkerhet blir en av 
Hansens mange oppgaver.
- Det er viktig at vi viser tilstedeværelse i
disse områdene. Jeg tror piratene tenker
seg om to ganger når de ser helikopteret
komme forbi. I tillegg har England tidligere
vært en stor kolonialmakt. En del av jobben
vår blir å vise det engelske flagget rundt i
verden, sier han.

Bekymret mor
Da Hansen mottok vitnemålet i Bristol
møtte kolleger fra Luftforsvaret og 
skolesenteret KNM Tordenskjold frem. 
I tillegg var familien på plass for å se 
sin stolte sønn.
- Min mor skulle helst sett at jeg seilte 
frem og tilbake langs kysten i en fregatt. 
Men min far har reist litt rundt i verden 
og sett en del ting, så han er glad på mine
vegne, forteller han. 

Om to år lander Hansen i gamlelandet. 
Da skal han være instruktør for helikopter-
systemet på Forsvarets nye kampsystem,
KNM Fridtjof Nansen. 
- Jeg skal gi opplæring på helikoptertypen
NH-90. Det vil nok bli litt utfordrende. 
Det er jo noe helt nytt å operere helikopter 
i en maritim taktisk rolle. Vi får ta et steg 
av gangen og håpe at alt skal være på plass
innen Norge skal ha kommandoen i den 
stående, maritime Nato-styrken
Stanavforlant, forteller han. 
- Så vi får tro at både Marinen og Luft-
forsvaret bærer frukter av erfaringene 
jeg tar med meg om to år.
Men før noe av dette skjer skal lysluggen
hjem til Kristiansand for å delta på øvelse
Blue Game over påske. 
- Det gleder jeg meg mye til. Jeg kjenner 
jo dette området like godt så mine egne 
bukselommer. Det skal bli moro å trene
sammen med Marinen igjen. 
Løytnanten tar med seg et mannskap på 
60 personer til Sørlandet. Hovedbasen blir
på Kjevik. - Det blir en god oppøving før 
jeg reiser til Asia, forteller Hansen som 
skal delta i operasjonene frem til jul.

MESTERPILOTEN FIKK
MARINENS FLYVING

RETURADRESSE: Postboks 1, K-33
Haakonsvern, 5886 BERGENA-BLAD
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Stein Are Hansen har mottatt beste elevs-
pris og flere medaljer i løpet av 
helikopterutdanningen i Bristol.


