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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.  

LEDER: MARINEN I INTERNASJONALE OPERASJONER

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

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

Den 13. januar 1968 ble Standing Naval Force
Atlantic (Stanavforlant) etablert i Portland,
Storbritannia. Vi var representert med 
fregatten KNM Narvik. 36 år senere er KNM
Narvik nok en gang det norske bidraget i
styrken. Fregattene har deltatt mer eller 
mindre kontinuerlig i Stanavforlant fra 
begynnelsen. I 2008 vil styrken få sin første
norske sjef og en Fridtjof Nansen-klasse 
fregatt ta over som flaggskip. 

I år deltar vi i Natos stående styrker med
både en fregatt, en ubåt og en minerydder. 
I tillegg vil vi ha med KNM Vidar være 
flaggskipet i Mine Countermeasure Force
North, MCMFORNORTH. 
I likhet med deltakelsen i Stanavforlant har
Norge også bidratt i Natos stående mine-
rydderstyrke fra opprettelsen av Standing
Naval Force Channel i 1973 (MCMFORNORTH
fra 1999). Deltakelsen ble gjort permanent fra
1997, og vi fikk vår første styrkesjef i 1998. 
I tillegg har vi gitt et betydelig internasjonalt
bidrag gjennom Minedykkerkommandoen og
Marinejegerkommandoen som deltar eller
har deltatt i flere operasjoner de siste årene,
senest i Afghanistan og Irak.
Ubåtene våre er heller ikke ukjente i allierte
kretser, og har deltatt i Natos stående styrker
eller i internasjonale operasjoner siden 1999.
Ula-klassen fremstår i dag som en svært
ettertraktet ressurs både hjemme og ute.

Etter 11. september 2001 tok det kort tid før
Marinen var klar. Dette kom overraskende på
noen, men forklaringen er 36 år med jevn
internasjonal deltakelse. Å delta ute var 
ikke noe nytt for oss. Vi kan være stolt over 
innsatsen både i forberedelser og 
gjennomføring.
I dag har de fleste av Sjøforsvarets operative
enheter deltatt internasjonalt. Denne trenden
er jeg overbevist om vil fortsette i enda 
sterkere grad fremover. Det betyr at operativt
personell må være forberedt på fremtidig 
deltakelse og holde sine nærmeste fullt ut
inneforstått med dette.

Dersom forslagene i Forsvarssjefens militær-
faglig utredning blir tatt til følge vil det bli
slutt på kontraktsregimet i forbindelse med
internasjonale operasjoner. Det vil tydelig-
gjøre det politiske ansvaret og være med å

fordele byrdene mellom de stadig tjeneste-
gjørende. Det betyr også pålitelige rammer
for familiene, og en økt trygghet for at våre
nærmeste vil bli tatt godt hånd om til vi 
kommer hjem.  

I 2010 vil Marinen ha fått de fleste nye en-
hetene innfaset i strukturen. Utfordringene og
kravene til faglig dyktighet vil øke i takt med
tiden. Jeg er overbevist om at de kommende
generasjoner vil kunne velge en rik, variert og
ikke minst menigsfyllt tjeneste. For å sikre at
vi kommer oss dit, må vi både prioritere og
øve riktig. 
Dette tror jeg vi vil se resultatene av etter
årets øvelser, og kanskje spesielt etter Nato-
øvelsen Blue Game 04 som i år skal ledes fra
Fellesoperativt hovedkvarter. I denne øvelsen
skal vi vise at vi er i stand til å planlegge, lede
og gjennomføre fellesoperasjoner. Spesielt
gledelig er den store interessen fra våre Nato-
allierte. Jeg er overbevist om at øvelsen vil 
by på både utfordrende og interessante 
aspekter, men ikke i tvil om at vi skal komme
i mål. Den norske marine er så visst ikke
stor, men vi er gode, på enkelte områder
sågar i verdenstoppen. Den vissheten er det
verdt å ta vare på for vi skal bli bedre og enda
mer attraktive, det kan jeg love.
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Hugin blei 
demonstrert utanfor
Stavanger 11. februar.

Foto: Øyvind Breivik
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Morten Andersen er en av 
12 nordmenn i FN-operasjonen 
UNTSO i Midtøsten. Nå er han 
nestkommanderende i observasjons-
gruppen Golan Tiberias i Israel.

Orlogskapteinen fra Kysteskadren tok med 
seg familien fra Bergen til Israel i sommer. 
- De første seks månedene jobbet jeg som
observatør. Da er man ute i en uke av gangen 
og rapporterer om all aktivitet som kan føre til
brudd på avtalen mellom Syria og Israel, 
forteller han.  

UNTSO (United Nations Truce Supervision
Organisation) har observatører ute 24 timer 
i døgnet hele året i henholdsvis Tyr i Libanon,
Tiberias i Israel og Damaskus i Syria og er 
FNs eldste fredsbevarende operasjon. 
Som nestkommanderende i Tiberias går
arbeidsdagen nå med til å syte for at dagliglivet

går sin gang for staben og observatørene. 
- Den største utfordringen vi har i dag er 
å bemanne de seks observasjonspostene vi 
har i det okkuperte Golan kontinuerlig, sier
Andersen. Observasjonsgruppen består totalt 
av 36 observatører og har en stab på fem. 

- Tiden går så alt for
fort. Både jeg og
familien trives godt. 
Så lenge vi tar visse
forhåndsregler, ved
blant annet å ikke ta 
kollektivtransport
eller besøke de 
mest populære 
restaurantene, har 
vi en relativt fri 
hverdag. 

I juni er han etter
planen tilbake i
Norge.

side 4-9 TEMA: - Marinen holder høyt 
nivå, mener Thorstein Skiaker

side 14-15 Mange forslag da general-
inspektøren holdt workshop.

side 16-17 REVOLUSJONERANDE
- Hugin vekkjer oppsikt

- Hva skjer når en mor forlanger 
at far, og offiser i det norske sjø-
forsvaret, skal være som alle andre
pappaer og hente barn i barnehagen?
Gjengangeren 30. januar etter general-
inspektør Jan Eirik Finseths besøk i Horten. 

- Det jeg reagerer mest på i 
artikkelen til Bergens Tidende, er at
han (FLO-sjef Erik Hernes red. anm.)
sier at ”vi gjør som Stortinget sier”.
Det gjør de slettes ikke. 
Marit Nybakk til Bergens Tidende, 3. februar
om vurderinga av et såkalt offentlig-privat
samarbeid når det gjelder bygging av dokk 
på Haakonsvern. 

- Norge gjør en stor strategisk feil
ved å bygge ned Forsvaret i nord,
samtidig som det satses mer på
olje- og gassleting i området. 
Dette vil øke faren for terror 
mot oljevirksomhet. 
Tidligere flaggkommandør Jacob Børresen 
til NRK Finnmark, 5. februar. 

- Befalets fellesorganisasjon og
Norges Offiserforbund etterlyser
respons fra Sjøforsvarets ledelse på
den dokumenterte sammenhengen
mellom medfødte misdannelser 
og tjenestegjøring om bord på 
KNM Kvikk. 
Opprop på www.bfo.no, 3. februar 2004 

INNHOLD

PÅ OPPDRAG NÅ

Trives som FN-observatør

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 mine-
rydderstyrke, Mcmfornorth. 
Måløy 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. 

KLIPP
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PÅ OPPDRAG: MARINEN

Marinen holder høyt internasjonalt nivå

- Norske marineoffiserer har etablert
en solid erfaringsplattform for hva
som kreves av fartøyer og besetninger
som deltar i Natos stående styrker,
sier FOHK-sjef generalløytnant
Thorstein Skiaker til I Marinen. 

VViiddaarr  HHooppee
[vhope@mil.no]

- Tilbakemeldingene jeg har fått fra Nato
fremhever dette, og vektlegger særlig 
besetningenes profesjonelle holdning og
meget høye kompetanse, skryter 
sjefen på Fellesoperativt 
hovedkvarter (FOHK) i Stavanger.
Fregatten KNM Narvik seilte i Natos første
stående styrke i 1968. I skrivende stund 
seiler den samme fregatten under Nato-
kommando i den stående atlanterhavsstyrken,
Stanavforlant. De internasjonale oppdragene
er blitt mange for Marinen de siste årene, 
og Skiaker får stadig flere forespørsler om 
å øke deltakelsen. 

- Vi har hatt tre ubåter i operasjon Active
Endeavour de senere årene. Få andre land
deltar med dieselubåter over så lang tid i
denne operasjonen som Norge. Jeg blir 
stadig forespurt om vi kan øke deltakelsen 
vår i operasjonen, noe som gir meg et
bestemt inntrykk av at de norske fartøyene
gjør en meget god jobb, forteller han.

Generalløytnanten er også imponert over 
hva Minekrigsflotiljen har oppnådd i 
internasjonalt farvann. Siden 1997 har
Marinen deltatt permanent i den stående
minerydderstyrken MCMFORNORTH. 
I denne perioden har norske mineryddere 
deltatt i en rekke øvelser samt flere skarpe
mineryddingsoperasjoner i Baltikum.
- Nesten alltid har våre fartøyer ryddet flere
miner og eksplosiver enn de øvrige deltaker-
nasjonene og ofte under vanskeligere forhold
enn andre land klarer. Derfor vurderer jeg det
norske bidraget til Nato på mineryddersiden

som særdeles bra. Faktisk er de norske 
fartøyene i en særstilling i Nato for 
øyeblikket, hevder Skiaker. 
Han legger til at denne statusen er et resultat
av at minerydderne har et høyt teknologisk
nivå på sine sensorsystemer. - De har i tillegg
en besetning med solid kompetanse som
evner å utnytte teknologien meget godt.    

Skiaker nevner også MTB-enes deltakelse i
operasjon Active Endeavour i fjor. Fra april 
til oktober deltok Marinen med en MTB-
skvadron i Gibraltarstredet. Nordmennene
eskorterte 216 handelsfartøyer gjennom 
stredet i løpet av perioden.
- Dette var en ny oppgave for MTB-ene som
de løste på en særdeles tilfredsstillende
måte. Fartøyene viste seg å være meget
velegnet til denne typen oppdrag, og i tillegg

viste de seg egnet til å operere i mer åpne
farvann som Gibraltarstredet, forklarer han. 
– Operasjonen viste at Marinen kan få til 
store løft for å bringe riktig kapasitet på 
rett plass til riktig tid.
- Som disse eksemplene viser er de norske
maritime styrkene vel ansett i Nato. På noen
områder ligger vi meget langt fremme rent
teknologisk, mens på andre områder henger
vi noe etter våre allierte. Dette er imidlertid
en naturlig konsekvens av hvordan vi fornyer
Marinen, sier Skiaker. 
- Det som er gledelig er at vi alltid blir 
fremmet som profesjonelle og høyt 
kompetente marineoffiserer av våre kollegaer
i Nato. Og dette gjør meg overbevist om at vi
vil kunne stille bidrag også i fremtiden som
holder et høyt kvalitativt nivå. 
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Thorstein Skiaker får gode tilbakemeldinger på
Marinens internasjonale innsats.

Få andre land deltar med dieselubåter i operasjon
Active Endeavour som det Norge gjør. 
Her kommer KNM Utvær hjem fra Nato-tjeneste.



SSjjeeffeenn  ffoorr  KKyysstteesskkaaddrreenn  eerr  aannssvvaarrlliigg  
for Marinens bidrag til internasjonale 
operasjoner. Marinen har til enhver tid 
en MTB-skvadron, en fregatt, en ubåt, 
et støttefartøy, et mineryddingsfartøy, 
en minedykkertropp og Marinejeger-
kommandoen så topp trente at de er 
klare til oppdrag i FIST/Sjø. 

I tillegg seiler norske marinefartøy 
jevnlig i Natos stående styrker. 

OOpppprreetttteellsseenn  aavv  NNaattoo  RReessppoonnssee  FFoorrccee  
(NRF) innebærer at FIST/Sjø vil bli 
koblet opp mot NRF i tillegg til 
eventuelle andre styrkeregister. 
De skal samtrenes og stå på en 
reaksjonsliste i seks måneder. 
NRF-styrken, som skal være på Task 
Force-størrelse, skal kunne seile på 
fem dager og stå 30 dager i et 
operasjonsområde før etterforsyning 
eller avløsing. 

SSttyyrrkkeenn  sskkaall  kkuunnnnee  ggjjeennnnoommfføørree  
evakuering av sivile, humanitær 
krisehjelp, kriserespondering og freds-
bevaring, anti-terror, embargo og sikring
av landing for oppfølgingsstyrker. Alle 
flotiljer er innmeldt til Forsvarsstaben 
for å bli tildelt tidsvindu i NRF-planen 
som vil strekke seg over mange år fremover.

EEtttteerr  ddeenn  kkaallddee  kkrriiggeenn  har Marinen 
deltatt i 10 skarpe operasjoner med 
24 enheter. Alle kapasiteter i alle 
flotiljer har vært engasjert. 
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21. MTB-SKVADRON
Fra april til oktober i fjor deltok Marinen 
i operasjon Active Endeavour med fire 
missiltorpedobåter i Gibraltarstredet.
Skvadronen eskorterte sivil skipstrafikk
gjennom stredet. 

FREGATTER
Tre fregatter har seilt i Middelhavet i 
operasjon Active Endeavour etter at 
den ble etablert høsten 2001. 
KNM Narvik var det første norske bidraget
i denne operasjonen. Fregattene har 
spesielt drevet skipsovervåkning.  

UBÅTER
Tre ubåter har seilt i det østlige
Middelhavet i operasjon Active Endeavour
fra januar 2002. Oppdraget har gått ut 
på patruljering og overvåking.  

MINEDYKKERKOMMANDOEN
Minedykkerne har vært engasjert som
eksplosivryddere i Afghanistan (2002-03)
og er nå i Irak.

MARINEJEGERKOMMANDOEN
Marinejegerne har vært engasjert 
i Afghanistan. 

MARINENS ENGASJEMENT I 
INTERNASJONALE OPERASJONER
ETTER TERRORANSLAGENE MOT 
USA 11. SEPTEMBER, 2001
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I slutten av mai overtar Norge
kommandoen i Natos stående
minerydderstyrke, MCM-
FORNORTH. Med dette får
Marinen en stor mulighet til å
utvikle sitt gode ry i alliansen.

VViiddaarr  HHooppee  
[vhope@mil.no]

Kommandørkaptein Per Kartvedt fra Bergen 
blir styrkesjef når Nato-styrken ankommer
Bergenhus 28. mai. Med KNM Vidar som 
kommando- og støttefartøy, vil Norge gjøre seg
bemerket i minerydderstyrken som teller åtte
fartøyer fra syv nasjoner. 
- Vi tar ledelsen i styrken og skal styre den ope-
rativt gjennom ett år, forteller en stolt Kartvedt.

Deltar i skarpe oppdrag
MCMFORNORTH er en stående reaksjonsstyrke
som er klar for å gå inn i operasjoner når og
hvor som helst. Styrken skal delta i flere øvelser
og operasjoner i Nordsjøen og i Østersjøen i
løpet av Norges lederperiode.
- Vi skal delta både i øvelser og i skarpe oppdrag
i forbindelse med oppryddingen av miner og andre
eksplosiver etter første og annen verdenskrig 
utenfor de baltiske landene,
forteller den kommende styrkesjefen. Han legger
til at dette kommer i tillegg til den generelle
øvingen og treningen som vil pågå kontinuerlig. 

Forrige gang Norge hadde ledelsen i den 
stående minerydderstyrken var i 1996. Da var
nåværende flotiljesjef Geir Flage sjef for styrken.
Det er med stolthet at Kartvedt snart skal overta
sjefsrollen. 
- Det er helt klart viktig for oss å ha kommandoen
over en Nato-styrke. Vi får anledning til å vise
oss frem som en troverdig og oppegående 
alliansepartner. Og med de ressursene vi legger
inn, mener jeg at vi viser oss frem som både
relevant og kompetent, forklarer kommandør-
kapteinen. Kommandoen roteres mellom de
nasjonene som deltar på fast basis. Det er 
derfor ikke så ofte at Norge får anledning til å
lede denne styrken, som er en av fire stående
maritime styrker i Nato. 

Bringer gode ressurser
I dag seiler minejaktfartøyet KNM Måløy i 
styrken som nå er ledet av den danske marinen.
I april tar søsterfartøyet KNM Hinnøy over 
stafettpinnen og seiler med Nato-flagget 
heist frem til oktober. 

Når Norge overtar kommandoen i mai vil KNM
Vidar bli kommandoplattform. Mineleggeren har
vært gjennom en betydelig oppgradering før det
viktige oppdraget. 
- Vi har gjort en del tilpassinger på fartøyet.
Bedret innkvartering og operasjonsrom, i tillegg
til generell oppgradering på sambandssiden og
på skipsteknisk side. Fartøyet er nå i svært god
stand, mener Kartvedt som tar med seg en stab
på ni personer om bord.

Nordmennene har fått et godt rykte på seg i
Nato-alliansen og blir sett på som spesialister
på minekrig. Med moderne fartøyer og 
kompetente besetninger bringer Marinen 
sterke bidrag inn i styrken.
- Når KNM Karmøy overtar etter KNM Hinnøy 
vil vi introdusere den autonome undervanns-
farkosten Hugin i styrken. Deretter vil vi 
introdusere minesveiperne våre med nye og
moderne sveip. Dette blir viktige milepæler som
bekrefter vår posisjon som ledende nasjon innen
maritim minekrig i Nato, mener Kartvedt som
gleder seg til å få være med å forme litt av 
utviklingen innenfor minekrig i alliansen.
- Med vår sentrale posisjon skal vi være med å
utvikle taktikker og prosedyrer innenfor dette
krigføringsområdet, sier han bestemt.

Marinen tar kommando

PÅ OPPDRAG: STÅENDE STYRKER

FAKTA OM 
MCMFORNORTH

Mine Countermeasures Force North
Europe (MCMFORNORTH) er en 
permanent multinasjonal Nato-
minemottiltakstyrke. Denne styrken
opererer hovedsakelig (som navnet
sier) i Nord-Europa, men har til tider
tokt til Middelhavet og USA.

Faste deltakende nasjoner er Norge,
Storbritannia, Belgia, Nederland,
Tyskland, Danmark og Polen.
Styrkesjefen rullerer med ett års
syklus og fra 28. mai 2004 overtar
Norge med kommandørkaptein 
Per Kartvedt som styrkesjef.

MMCCMMFFOORRNNOORRTTHH  sskkaall  vise maritim 
tilstedeværelse og samhold i Nato-
alliansen, og være en innsatsstyrke for
øverstkommanderende i Europa (IRF-
styrken). Styrken er kjernen i en større
og sterkere minerydderstyrke om 
nødvendig. De skal drive øvelser på
flere kommandonivå og bidra til 
utvikling av Natos mineryddings-
kapasiteter ved kontinuerlig å forbedre
prosedyrer og teknikker i et 
multinasjonalt maritimt miljø.
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Per Kartvedt skal lede den stående minerydderstyrken fra 28. mai og ett år fremover.
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KNM Narvik deltok i den aller
første maritime stående Nato-
styrken som ble opprettet for 36
år siden. Søndag 15. februar var
det igjen dags for å ta del i
atlanterhavsstyrken. Den gamle
fregatten holder seg godt til tross
for nesten 40 års tjeneste i
Marinen.

VViiddaarr  HHooppee  
[vhope@mil.no]

- Vi pleier å bli lagt merke til når vi møter 
styrken. Våre kolleger undervurderer oss 
kanskje litt ved første øyesyn, men når de 
oppdager hvilken kompetanse besetningen 
innehar, får de et helt annet inntrykk. 
I forhold til størrelsen har vi den best bevæpnede
fregatten i Stanavforlant, mener kapteinløytnant
Karsten Berg. Operasjonsoffiseren skal sammen
med besetningen på 125 menn og kvinner seile
under Nato-kommando i de fire neste månedene. 

Usikker seilingsplan
Etter lang tid med oppøving og forberedelser er
besetningen klare for å ta del i nye utfordringer.
Det eneste problemet nå er at styrken ikke vet
hvor de skal seile. Dette frustrerer kaptein-
løytnant Kenneth Ådlandsvik. 
- Det blir vanskelig å planlegge besøk hjem når
vi ikke vet hvor vi skal seile, sier han. 
Da fregatten skulle seile fra Haakonsvern på
avreisedagen ble Ådlandsvik ønsket god reise 
av barna Tina Elise (8) og Thomas (5).

- Dette er tredje gangen jeg drar ut i internasjonal
tjeneste, og etter hvert som ungene blir eldre og
mer bevisste på hva som skjer, blir det bare 
hardere og hardere å forlate dem, sier han.

Årsaken til den usikre seilingsplanen er at 
styrken ikke vet om det blir vanlig seiling i 
atlanterhavsstyrken Stanavforlant, eller om 
den blir meldt inn i operasjon Active Endeavour,
en Artikkel 5-operasjon som ble etablert 
etter terroranslagene mot USA i 2001. 

Er godt forberedt
- Vi er vell skodd før avreise, forteller skipssjef
Svein Eirik Kvalvåg. I forkant har den sammen-
sveiste besetningen vært til psykologisk kontroll
og hatt samtaler om hva de kan oppleve på 
ferden. Da flotiljesjef Hans Christian Helseth
skulle holde tale til besetningen før avreise, 
gav han tydelig omtanker for hva mannskapet
skal gjennom.
- Jeg har selv vært i nøyaktig samme situasjon
som dere er i nå, mange ganger. Derfor vet jeg
at dere har blandete følelser for det som står
foran dere, fortalte han.

Kommandør Helseth understrekte også viktigheten
av at besetningen må ta vare på hverandre.
- Det som er viktigst er at dere viser omsorg for
hverandre både i sjøen og under land. Dersom
dere ser at skipskamerater trenger hjelp, skal
dere gi trøst eller oppmuntring.

Skipssjef Kvalvåg tror ikke at besetningen kan
bli mer forberedt på oppdraget. 
- Vi er sannsynlig den mest forberedte fregatten
Marinen har sendt ut i internasjonale oppdrag.
Grunnen til dette er blant annet at vi har høstet

erfaringer fra hverandre i en årrekke, 
sier han. 

KNM Narvik blir den fregatten som skal seile
lengst av Oslo-klassen. I 2007 strykes 
kommandoen på fartøyet etter en lang og tro 
tjeneste for Marinen. Da har Forsvaret mottatt
nye fregatter av Fridtjof Nansen-klassen og 
stiller med styrkesjef i Stanavforlant.

Kenneth Ådlandsvik tar farvel med 
Tina Elise (8) og Thomas (5) før avreise.

KNM Narvik til tjeneste

FAKTA OM STANAVFORLANT

Forkortelsen Stanavforlant står for The
Standing Naval Force Atlantic og var den
første aktive og permanente internasjonale
marineskvadronen som ble grunnlagt i
Nato. Den stående styrken stod klar 13.
januar 1968. Norge har deltatt i styrken
siden den ble etablert. 

I dag seiler britiske Royal Marines med
flaggskip og styrkesjef, men 19. mars 
overtar Nederland ledelsen etter en 
seremoni i Plymouth. Stanavforlant-styrken
består i dag av åtte til ti fregatter og
destroyere fra Norge, Danmark, Tyskland,
Nederland, Storbritannia, Spania, Portugal,
USA og Canada. 
Stanavforlant gjennomfører rutinemessig
tilstedeværelse og overvåking i hele Natos 

interesseområde, mens den opprettholder
en kontinuerlig høy beredskap og kapasitet
for umiddelbar innsats til aktuelle 
operasjonsområder. Styrken demonstrerer
dermed også alliansens samhold og 
solidaritet. Stanavforlant bidrar i tillegg til 
å øke Natos maritime kapasiteter gjennom
taktikkutprøving og øvelsesdeltakelse. 
Den er også et viktig redskap i 
Natos diplomatiske virksomhet.
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PÅ OPPDRAG: TRYGGHET FOR MANNSKAPENE

Saniteten 
sikrer oppdraget
Skulle en ulykke skje er det 
viktig at kompetente mannskaper
kan yte den hjelpen som er 
nødvendig. Saniteten utgjør 
derfor en uunnværlig del av et
internasjonalt oppdrag. 

ØØiivviinndd  BBrreeiivviikk  
[obreivik@mil.no]

Marinens økende internasjonale deltakelse har ført
til at saniteten i stadig større grad har måttet flytte
ut av landets grenser. Selv om sanitet alltid har
vært et viktig begrep i alle større oppdrag som
Marinen har utført, blir det, samtidig som seilings-
mønsteret endrer seg, viktigere og viktigere at 
dedikert fagpersonell er i nærheten og kan yte 
førstehjelp og støtte hvis det blir nødvendig.

Rekvirerer fartøyer
Sanitetens beredskapsnivå beskrives etter
”Eschelon-skalaen”. Denne skalaen går fra en til
fire, og Forsvarssjefens Militærfaglige utredning
(MFU) foreslår at Marinen selv skal ta vare på

Eschelon 1 og 2. Det vil si at det skal være sanitært
personell om bord i alle fartøy (Eschelon 1), og at
Marinen selv skal kunne utføre kirurgisk sanitet
(Eschelon 2). 

I dag består mye av Marinens sanitære beredskap
av rekvirerte fartøyer som kun nyttes i en eventuell
krigs- eller krisesituasjon. Blant annet har to hurtig-
ruter blitt modifisert for å kunne være hospitalskip i
en eventuell krisesituasjon. I fredstid dekker
Marinen derfor ikke kravet til kirurgisk kapasitet.
Men med de nye Fridtjof Nansen-fregattene som er
under bygging, er det også vedtatt at det skal 
bygges et nytt logistikkfartøy, KNM Fram, hvor man
blant annet skal kunne utføre kirurgiske operasjoner.

Logistikkmessige problemer
- Det er nettopp det logistikkmessige som byr på de
største problemene når saniteten skal ut av landets
grenser, sier sjefen for Saniteten i Marinen, kom-
mandør Jan Sommerfelt-Pettersen. 
Han forteller at det knyttes en del forsynings-
messige problemer til internasjonale operasjoner
blant annet fordi andre nasjoner har andre kontroll-
rutiner på medikamenter enn hva Norge har. 
I tillegg kommer problematikk rundt språk. 
Da 21. MTB-skvadron utførte oppdrag i Gibraltar-

stredet i 2003, deltok Marinens sanitet med en
sanitetskonteiner som ble plassert på land ved
marinebasen Cadiz i Spania. I konteineren kunne 
en skipslege utføre mindre operasjoner, i tillegg 
til at det fungerte som skipslegekontor for 
mannskapene. Ved å bygge skipslegekontor i en
konteiner kan også fartøyer og avdelinger med
begrenset plass få sanitær støtte. 
- Denne konteineren ble en suksess og vi 
planlegger nå å bygge en ny konteiner som 
skal kunne brukes til sykelugar, sier Sommerfelt-
Pettersen. Han forteller at konseptet skal 
overføres til flere avdelinger i Marinen. 

Skal bli bedre
Det jobbes med en rekke tiltak for å gjøre den
sanitetsmessige beredskapen i Marinen enda bedre
enn den er i dag. For selv om saniteten i Marinen 
er veldig god, ligger det en rekke utfordringer i
fremtiden. 
- Sanitetens største utfordring i årene fremover 
er å flytte den fra et kald-krigsscenario hvor 
betydelige tap av liv var forventet, til en moderne
sanitetsinstitusjon som er minst like god som 
en hvilken som helst sivil, mener Sommerfelt-
Pettersen.
- Vi er i gang, men det er langt igjen. 
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Haakon Henriksen (til venstre) hilser 
på marinepsykologene Bjørn Helge 
Johnsen og Jarle Eid.
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Erfaring viser at å være mentalt
forberedt på et oppdrag øker
operativiteten betraktelig 
underveis. Derfor ble det i slutten
av 2002 opprettet en psykolog-
stilling i Kysteskadren. 
Mental helse har blitt et nytt 
satsningsområde i Marinen.

ØØiivviinndd  BBrreeiivviikk  
[obreivik@mil.no]

Psykologene Jarle Eid og Bjørn Helge Johnsen 
har ansvaret for å ta vare på den mentale helsa 
til mannskapene i Kysteskadren. Selv om fulltids-
stillingen de deler bare er halvannet år gammel,
har de to rukket å trekke flere konklusjoner om
hvor viktig god psyke er når man skal ut i et 
internasjonalt oppdrag. 

Samler erfaringer
- Vi bedriver vanligvis ikke psykologi i vanlig 
sykdomsrelatert forstand, sier Eid og Johnsen. 

- En stor del av arbeidet vårt går ut på 
å drive med systematisk 

erfaringsinnhenting. Og erfaringer har over tid vist
at det i sammenheng med internasjonale 
operasjoner er veldig viktig å ha psykologer
tilgjengelig for mannskapene både før, under og

etter oppdraget, utdyper de. Men støtten som er
nødvendig varierer fra oppdrag til oppdrag. 

Må være mentalt forberedt 
Den mentale forberedelsen som er nødvendig for et
mannskap som skal ut i internasjonal tjeneste
avhenger av oppdraget. I skarpe spesialoperasjoner
er det blant annet viktig å gjøre mannskapene 
forberedt på hva de kan komme til å se og oppleve. 
- Men det er også viktig å være forberedt på at 
oppdraget kanskje ikke blir like spennende og 
actionfylt som man kanskje hadde trodd. 
Kanskje det blir kjedelig, sier Eid.

I tillegg fokuseres det bevisst på individenes 
selvbilde, deres mestringsevne, motivasjon og 
viktigheten med samhold internt i gruppen. 
- Tidligere oppdrag har vist at spesielt mestrings-
evne og samhold går drastisk ned etter rundt 
tre måneder på oppdrag, sier Johnsen. 

Familienettverk betyr mye
Hvis et fartøy skal ut i et rutinemessig oppdrag,
som for eksempel det KNM Narvik nå i vår er med
på i Stanavforlant, bidrar Eid og Johnsen med
undervisning der de informerer om praktiske ting
rundt det å for eksempel være borte fra familien
over lang tid. 

- Det er nettopp problemene knyttet 
til å være atskilt fra

familien som er mest aktuell for slike oppdrag, og
da er det nyetablerte Marinenettverket veldig viktig,
sier psykologene. 

Da 21. MTB-skvadron var i Gibraltar fra april til
oktober i fjor, ble det opprettet et hjemmenettverk i
Norge slik at de gjenværende i familiene til de som
reiste kunne få støtte hvis de trengte hjelp. 
- Vi hadde støttespillere hjemme som kunne yte
hjelp hvis for eksempel noens kone ble syk og fikk
problemer med å levere barn til barnehagen, sier
Geir Tore Finseth, skvadronsjef for 21. MTB. 
- At vi som mannskap kunne vite at det var noen
som kunne ta tak i problemene dersom noe skulle
oppstå hjemme, betydde veldig mye for oss.

- Familienettverkene har en viktig funksjon med 
at den sprer informasjon om oppdragene og fjerner
fantasier som de hjemme kan ha. Derfor er det
også viktig for familiene at Marinenettverket 
fungerer, sier Eid og Johnsen. 

Gir gevister
Skulle en stridssituasjon eller krise oppstå, vil 
støtte fra psykologene være nyttig for mange av de
involverte. Tidligere har Forsvaret ikke lagt til-
strekkelig vekt på psykisk helse, men det satses 
nå mye mer på mentaliteten til mannskapene som
blir sendt ut for å representere landet vårt. 
- I sammenheng med at Forsvaret har endret seg
fra å være et antiinvasjonsforsvar til et mer mobilt
og internasjonalt forsvar, har nye utfordringer dukket
opp, og det har blitt tydeligere at å drive med 
psykisk sanitet gir gevinst i ønsket om størst mulig
operativitet, sier Jarle Eid og Bjørn Helge Johnsen. 

Oversikt over dedikert 
sanitetspersonell på ulike typer fartøy:

Operativitet sikres med god mentalitet

FREGATTER (OSLO-KLASSE):
Vernepliktig lege, marinesykepleier og
sanitetsassistent om bord i hvert fartøy. 

MINERYDDERE: Sanitetsassistenter 
om bord i hvert fartøy. 
Minekrigsflotiljen har vernepliktig lege. 

MTB: Ikke dedikert fagpersonell 
om bord i hvert fartøy, men 
MTB-kommandoen har vernepliktig 
lege og sykepleier som brukes etter
behov. Det har blitt bestemt at det 
skal være sanitetsassistenter om bord 
i hvert fartøy.

UBÅT: Ikke dedikert fagpersonell om
bord i fartøyene. Det har blitt foreslått at
det skal være en marinesykepleier som 
jobber for Undervannsbåtflotiljen.

KYSTVAKTEN: KV Svalbard, KV Senja,
KV Andenes, KV Nordkapp har sanitets-
assistenter om bord. Dessuten en 
redningsmann på helikopter som vanlig-
vis er har utdannelse innenfor sanitet. 
Resten av kystvaktfartøyene har ikke
dedikert fagpersonell om bord, men
Kystvaktskvadron Nord disponerer to 
til tre vernepliktige leger som 
disponeres til tjeneste om bord.

KILDE: KYSTESKADREN/SANITETEN I SJØFORSVARET
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Marinen  må vente i over et år til
før de får hovedkonklusjonen i
helseundersøkelsen HMS Sjø.  
– Vi er blitt et år forsinket fordi
det blant annet har vært problem
med å skaffe til veie personell-
opplysninger fra tidligere
tilsatte i Marinen. 

KKaattrriinnee  GGrraammsshhaauugg  
[kgramshaug@mil.no] 

Det forteller sjefen for saniteten i Marinen, 
Jan Sommerfelt-Pettersen. Prosjekt HMS Sjø
startet opp våren 2001 og har hatt som hoved-
oppgave å kartlegge nåværende og tidligere
arbeidsmiljø. Universitetet i Bergen fikk 
sammen med Kreftregisteret oppdraget 
med å gjennomføre undersøkelsen. 
Prosjekt HMS Sjø har en kostnadsramme på 
20 millioner kroner og prosjektet har fått 
forlenget frist til september 2005. Resultatene
skal gi grunnlag for videre tiltak innen 
helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i Marinen.

Resultat fra spørreskjema 
Som et ledd i undersøkelsen er det gjennom-
ført en spørreskjemaundersøkelse blant alle
ansatte i Marinen ved årsskifte 2002/2003. 
Til sommeren kommer rapporten.
- Det tar tid å få rapporten klar, men vi skal
være ferdig med resultatene i løpet av våren,
sier professor Bente E. Moen ved seksjon for
arbeidsmedisin ved Universitetet i Bergen. 
- Vi har gjort mange interessante funn og 
svarene fra spørreundersøkelsen er nyttige 
for oss i det oppdraget vi har fått fra Marinen,
påpeker hun. 

Ga Kvikk-svar
Så langt har spørreundersøkelsen fastslått 
at tjenestegjørende om bord på KNM
Kvikk blant annet har hatt
en 4,6 ganger
høyere

risiko for å få barn med misdannelser enn
andre ansatte i Marinen. De har også større
hyppighet av dødfødsler og vanskeligheter med
å bli gravid.  Undersøkelsen har ikke avdekket
noe om årsaken til denne sammenhengen.
Universitetet i Bergen utreder ytterligere
Kvikk-saken. Generalinspektøren i Sjøforsvaret
og representanter fra foreldergruppen for KNM
Kvikk jobber nå sammen mot en løsning på
hva Kvikk-resultatene fra HMS Sjø betyr. 
Kontreadmiral Jan Eirik Finseth fremhever 
at han håper at Forsvaret og foreldrene kan
komme frem til en god løsning. 
- Det var nyttig å få møte representanter fra
foreldregruppen, og vi har en god dialog, sa
kontreadmiralen etter det første møtet. 
- Vi setter alt inn på å komme til bunns i 
denne saken, påpeker han.

Foreldregruppen er glade for initiativet til 
dialog fra generalinspektøren. - Det at Marinen
nå har fått bekreftet at det er en sammenheng
mellom det å ha tjenestegjort på KNM Kvikk og
å få barn med misdannelser gjør at vi har 
felles utgangspunkt, forteller foreldre-
representant, Trond Kathenes.

Tidligere ansatte til høsten
- Vi stilte også mange spørsmål om det 
psykososiale arbeidsmiljøet, med tanke på all
omstilling som har vært i Forsvaret de siste
årene og resultatene her var bedre enn ventet,
sier  hun.  Resultatene fra spørreskjemaet
viser dessuten at ansatte i Marinen er friskere
enn befolkningen for øvrig. 
- Det vi også ser er at det er en høy forekomst
av støy på de ulike arbeidsplassene, og mange
har problemer med hørselen. Det vil vi se 
nærmere på, forteller hun. Til høsten skal
Universitetet i Bergen sende ut spørreskjema
til tidligere tilsatte i Marinen.  
– Vi har hatt problemer
med å finne 

personalfiler for tidligere sivilt- og militær-
ansatte, men vi nærmer oss målet og tar sikte
på å sende ut spørreskjema i løpet av høsten,
sier Sommertelt-Pettersen. 
Da begynner også Kreftregisteret sitt arbeide
med å finne svar på om det er en over-
hyppighet av kreft og død blant ansatte i
Marinen i forhold til befolkningen ellers.
Kreftregisteret skal videre gå inn på om 
det blant visse grupperinger i Marinen 
har større forekomst av kreft. 

10 NO.2/2004 IMARINEN

HMS Sjø et år forsinket

OFFENTLIGGJORTE RAPPORTER 
FRA PROSJEKT HMS SJØ SÅ LANGT 

Røykdykking i Marinen
Resultat: Kartlegging i HMS Sjø har 
medført at prosedyrene for instruktørene
på Skole for sikkerhet og skipsteknikk på
røykdykking er endret. Det gjennomføres
nå blant annet færre dykk per dag enn 
tidligere. 

Vibrasjon på Stridsbåt 90
Resultat: På grunnlag av vibrasjons-
nivåene funnet i tidligere studier, er 
det grunn til å tro at eksponeringen til 
helkroppsvibrasjon om bord i Stridsbåt 90
er høy nok til å medføre en økt risiko for
ryggplager. Ingen av setene om bord gir
demper tilfredstillende mot støt. Marinen
arbeider nå med å utvikle bedre seter. 

Bakgrunnsstråling på 
Rødbergodden fort 
Resultat: En kartlegging gjort av HMS 
Sjø viser at det er høy bakgrunnstråling
for uran og thorium på Rødbergodden 
fort. Dette kan være en kilde for radon-
utvikling, som igjen kan gi kreft.

Det kan være tøft for ryggen å kjøre Stridsbåt
90. HMS Sjø har sett på effekten av dette.
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CHARLIE-SKVADRONEN 
utfordrer rekruttene

TRONDENES: - Det har
dukket opp dager der jeg har
tenkt godt gjennom om det
virkelig var så lurt å søke seg
inn her, forteller utskrevet
menig Steinar Pedersen. 
- Men det tar ikke lang tid før
jeg får motet tilbake. 

VViiddaarr  HHooppee  
[vhope@mil.no]

Pedersen tenker spesielt tilbake på
lengre feltøvelser med surt og kaldt vær.
Det skal være hardt å gjennomføre
Kystjegerkommandoens utdanningsløp.
- Det er jo dette vi liker. Utfordringene
står i kø hver dag og vi får en helt 
spesiell førstegangstjeneste, forteller
Pedersen som har gjennomført et halvt
års tjeneste i utdanningsskvadronen
”Charlie” sammen med kameratene
Tony René Asmyhr og Bendik Nesje. 

Da I Marinen besøkte skvadronen for de
ferskeste kystjegerne i januar, var de i
full gang med å gjøre seg klare til nok
en felttur. Denne gangen utstyrt med
truger og store ryggsekker. Anført av tre
vervede patruljeførere trasket soldatene
gjennom tjukk snø i vinterkledd skog ved
Trondenes i Harstad. 

Blir utfordret
De drøye 80 kystjegere som i dag er inne
til førstegangstjenesten, nådde i januar
nivå tre av utdanningsløpet. Det vil si 
at de har bestått den knallharde testen
som ventet like før jul. 

Bendik Nesje (nærmest) og
Lars Petter Aasheim 
patruljerer i skogområdet
utenfor Trondenes leir.
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Nå er de inne i sin siste fase av verneplikten,
avdelingsutdanningen. Men det var på 
Madla det hele startet i slutten av juli i fjor. 
Da ble det for første gang gjennomført 
grunnutdanning for KJK fra rekruttskolen. 

- Der hadde vi en ganske lik hverdag som de
andre rekruttene på skolen, men vi fikk noe
hardere fysiske øvelser, forteller de tre 
soldatene. Etter åtte ukers utdannings-
program, ble rekruttene sendt til Trondenes
for å ta del i nivå to av utdanningen. 
Der har de holdt til siden.  

Tony Rene Asmyhr fra Holmestrand ønsket
seg egentlig til Hærens Jegerkommando,
men endret mening da han leste om KJK på
internett. 
- Det som er så bra med å være kystjeger er
samholdet, det gode miljøet og ikke minst det
at det hele tiden dukker opp nye utfordringer,
forteller han ivrig. 

Får KJK-merke i beret
Like før jul måtte soldatene gjennom den
obligatoriske nivåmønstringen for å bevise 
om de virkelig er godkjente kystjegere. 
- Mønstringen krever god fysikk og psyke. 
Vi ble jævlig slitne. Den siste uken var vi ute 

i felt, uten mat, forklarer trioen og legger 
til at nivåmønstringer er hardere enn den 
velkjente ”helvetesuken” som befalsskolen
gjennomfører, spesielt en kaldt vinterdag i
Troms.
- Det er faktisk bedre å holde vakt når det er
iskaldt i luften. De gangene når det kommer
fuktig og kald vind fra havet er de verste, 
selv om det er varmere på termometeret, 
forklarer Bendik Nesje som mener at 
evnen til å motivere er en svært viktig 
kystjegeregenskap.   

- Da vi hadde kommet tilbake til leiren og
trodde det hele var over, fikk vi beskjed om 
å gjøre oss klar til strid. Det var en nedtur,
men den varte ikke lenge, for det vi egentlig
skulle var å samles til en seremoni i gym-
salen hvor sjefen kom og gav oss det røde
merket i bereten, forteller Pedersen og 
utdyper at beretmerket er det synlige beviset 
på at soldatene er blitt godkjente kystjegere. 

Personlig forandring  
Kystjegernes jobb går i korte trekk ut på å få
kontroll over et område og videre rapportere
til nærmeste sjef. Kommandoen kan i tilfeller
bli sendt inn i et område både to og tre dager
før resten av en maritim styrke. Det blir krevd

mye av en kystjeger. Det kan Asmyhr 
bekrefte. 
- Vi lærer å samarbeide for å få ting til å gå
rundt. I tillegg utsetter vi kroppen fysisk og
psykisk. Jeg mener at vi får en positiv personlig
forandring av å være her, synes han. 

Og de unge soldatene har heller ikke hatt
særlige problem med strenge befal. 
- Det var klart at de var litt harde i 
begynnelsen, men det er jo litt av hele 
konseptet. De skulle jo teste oss ut. 

Hvordan bli kystjeger?

Kystjegerkommandoen tar inn rekrutter 
fra rekruttskolen KNM Harald Haarfagre i
Stavanger en gang i året. Dersom du skal 
inn til førstegangstjeneste i juli, har du 
muligheten til å bli kystjeger. 120 vernepliktige
vil bli plukket ut og sendt til Trondenes i
Harstad for videre utdanning etter endt
rekruttskole. Det generelle kravet hos en
rekrutt er at han/hun har god fysikk. Ved
ankomst til rekruttskolen må du oppgi hvor 
du ønsker å tjenestegjøre. Når du har tjeneste-
gjort som vernepliktig i tolv måneder, kan du få
tilbud om å bli vervet, men det avhenger av 
kommandoens behov.

Den andre veien å gå er gjennom Befalsskolen
for Sjøforsvaret i Horten. Da må du søke deg
inn til operativ bransje, kystjegerlinjen.
Søknadsfristen er 15. april. 

Mer informasjon om utdanning i Marinen 
finner du på nettsidene wwwwww..mmaarriinneenn..nnoo  

Steinar Pedersen tar seg en matbit før neste
treningsøkt. Bak sitter Tony René Asmyhr. 

Steinar Pedersen kontrollerer oppakningen
sammen med Bendik Nesje.
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Marinen sine kystnære kapasite-
tar vert stadig meir etterspurd
frå internasjonale toppar. Noreg
har fått ord på seg for å vera
blant verdas beste på
operasjonar i kystnære farvatn. 

VViiddaarr  HHooppee  
[vhope@mil.no]

Den store utviklinga til Kystjegerkommandoen
(KJK) har gjort seg merka utafor Noregs 
grenser. Den britiske forsvarsattacheen Steve
Hughes har tidlegare uttala at Royal Marines
hadde hatt behov for kommandoen under 
operasjonane som vart utført under Irak-
krigen. Dette sa han då han vitja kommandoen
ved Trondenes leir i Harstad i fjor haust. 
Briten var særskild imponert over kystjegerane
sine erfaringar frå tøft kystklima og spesial-
kunnskapar om landgang og patruljering.

Blir sendt inn tidleg
KJK har også utvikla kompetanse til å drive
biletoppbygging og skal gi dei maritime 
styrkesjefane eit overblikk under operasjonar.
Med sin ISTAR- og våpenkapasitet er KJK 
spesielt eigna for kjemping av hurtig 
oppdukkande og asymmetriske truslar 
på sjø og land i ei kystsone. 
- Frå sensorar, det vil seia radarar og IR-
kamera, kan informasjon automatisk gå inn i
kommando-, kontroll- og informasjonssystemet
og overførast til kommando-kontroll-systemet
på hovudkvarternivå, forklarar kommandør-
kaptein Tor Fredrik Johannessen. Han er sjef
for kommandoen sitt utviklingskontor på
Haakonsvern og har vore med på store delar av
skapinga av KJK gjennom nittitalet.
I dag er Kystjegerkommandoen ein liten 
avdeling under utvikling. Kommandoen held til
i Harstad og er ein integrert del av det taktiske
leiingselementet Norwegian Task Group
(NoTG), men er spesialisert til å operera i 
grensesnittet mellom sjø og
land. Ved å ta
i bruk utstyr frå det
tidlegare Kyst-
artilleriet har KJK,
nærast mot alle
odds, kome seg opp
på eit svært høgt
nivå og det på kort
tid. 10. desem-

ber 2001 blei kommandoen formelt oppretta
som strukturelement av Stortinget. I dag står
kystjegerane på staden 
kvil som ei utviklingsavdeling, og avventar
vidare lagnad frå politisk hald. 

Ein kompleks situasjon
- Konseptet Kystjegerkommandoen vert utvikla
heile tida, men no greier me ikkje stort meir
utvikling før det vert investert i avdelinga. 
Me håpar at KJK-prosjektet kan leggjast fram 
i Stortinget til hausten, seier Johannessen. 
Han er ikkje i tvil om at konseptet slik det er 
i dag er vegen å gå. 
- Me opererar i grensesnittet mellom sjø og
land. Når Hæren er på land kan den få gjort
mykje, men for operasjonar internasjonalt vert
det kravd taktisk sjømobilitet og evne til å 
skaffe seg tilgang frå sjøen. Sjøkrig er annleis
enn landkrig. Kulturforståing og taktisk forståing
i kystsona er svært viktig. Samverket, det å gå
inn i ein maritim operasjon med fartøy, er ein
kompleks situasjon. Dei som ikkje gjer dette
dagleg, har heller ikkje føresetnadar til å 
forstå kor kompleks det er, meiner 
kommandørkapteinen.  
Det tette samarbeidet med nederlandske og
britiske amfibiestyrkar gjer at kystjegerane får
god treningsutbytte. Men Johannessen er ikkje
interessert i å kopiera nokon.
- Me er ikkje ein tradisjonell amfibiestyrke. 
KJK er ei maritim eining som helst ikkje skal
involverast i direkte stridshandlingar på land,
men beheld våpensystema om bord.
Kystjegerkommandoen skal ikkje nødvendigvis
fjerne ein trussel, men primært drive over-
vaking og rekognosering. Me skal vera eit 
politisk verkemiddel som er lett handgripleg. 

Treng nye fartøy
I dag nyttar kommandoen
dei små, hurtiggåande 
fartøya Stridsbåt 90. 
- Dei stridsbåtane som 
kommandoen disponerer 

i dag, har innafor nasjonale krav begrensa 
vektmargin til å kunne tåle dei ekstrabelast-
ningane i form av vekt som den vil få når
båtane utrustas med ballistisk beskyttelse, air-
condition, sensorar og våpensystem. Det er
difor planlagt med to nye typar patrulje- og 
innsettingsbåtar til erstatning for Stridsbåt 90,
opplyser Johannessen som ser skaffing av nye
fartøy som ei forutsetnad for å komme vidare i
utviklinga. 
- Dersom KJK skal fungere som ein kapasitet
som politikarane kan ha bruk for, må me 
utvikle oss. Det må investerast i deployerbare
ressursar, seier han. Og Kystjegerkommandoen
ser den same utfordringa på logistikksida.
- Marinen har ei stor utfordring i å bli deployer-
bar med eigen logistikk. Når me skal skaffe nye
logistikkfartøy er det viktig at dei kan ta med
delar av Kystjegerkommandoen, meiner han. 

Alle vil ha kystjegerane

FAKTA 
KYSTJEGERKOMMANDOEN (KJK)

Kystjegerkommandoen (KJK) er ei 
kampeining i Marinen. Med sin ISTAR- og
våpenkapasitet er KJK spesielt eigna for
biletoppbygnad og nedkjemping av hurtig
oppdukkande og asymmetriske truslar på
sjø og land i ei kystsone. Kystjeger er sjø-
mobil og har, fullt oppsett, to skvadronar
samt leiing og logistikk. KJK kan sette opp
eit betydeleg antall sensorar og patruljar
for oppklaring, overvaking og målanvising.
Målkjempinga vert gjort i hovudsak 
med presisjonsvåpen levert frå andre
samverkande avdelingar, fartøy eller fly. 

Kystjegerpatruljane er sjømobile; med
Stridsbåt 90 eller med gummibåt. Hovud-
våpenet i Kystjegerkommandoen er i dag
Hellfire-missilet. Det er 128 befal, 13 verva
og rundt 80 meinige i avdelinga i dag.
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Generalinspektør Jan Eirik
Finseth inviterte på nyåret til
maritim workshop for hele
Marinen. Han syntes de oppmøtte
viste stort engasjement og kom
med kreative forslag til hvordan
Marinen skal holde kursen inn 
i en ny høyteknologisk og
krevende fremtid. 

PPiiaa  WWiiddtthh
[pwidth@mil.no ]

Bakgrunnen for workshopene i Harstad,
Horten og Bergen var at generalinspektøren
ønsket å inkludere flest mulig i utviklingen og
gi offiserer og befal en anledning til å delta
med konkrete forslag til hvordan Marinen kan
bli bedre.  
Finseth understreker at Marinen er i 
stadig utvikling, og har nå tatt fatt på 
store utfordringer. 

Det er viktig vi er på hugget og at vi gjør det
som må til for å transformeres til en liten,
men slagkraftig marine, mener han.  

Vil ha alle med
Generalinspektøren oppfordrer personellet 
til å delta i dette arbeidet, viser ansvar og
engasjerer seg for å komme frem til felles
løsninger. 
- Vi har tatt et skritt i riktig retning når vi nå
forsøker å skape et fora der offiserer også på
lavere nivå får delta i utformingen av Norges
fremtidige marine. 

Workshopen bestod av en gjennomgang av
viktige temaer for Marinen, med gruppe-
arbeid etterpå. Problemstillingene fokuserte
på fem viktige områder. 

• Effektivisering av øving og trening. 
Hvordan kan vi frigjøre midler til blant 
annet våpenøvelser?

• Forutsigbarhet og familievennlighet. 
Konkrete løsninger for seilingsprogram, 
kontraktregime og beordringer i en tid med 

deployeringer og internasjonale operasjoner.
• Kompetansebygging og profesjonalisering. 

Hvordan øke operativ tilgjengelighet samtidig
som plattformene blir mer komplekse?

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

• Krav til ferdigheter. Hvordan kan vi oppnå et 
skikkelig løft hva gjelder properhet, fysikk 
og enkeltmannsferdigheter? 

-Vær stolt av den jobben du gjør og uniformen du bærer. Er du ikke det, så forvent ikke at andre skal være det, oppfordrer generalinspektøren.   

- Vi må gi oss selv et løft

UUtteenn  ssttøøttttee  ffrraa  ddeett  
nnoorrsskkee  ssaammffuunnnneett  hhaarr  
vvii  iinnggeenn  aarrbbeeiiddssppllaassss,,  
oogg  ddeett  eerr  ddeerrffoorr  eenn  ssttoorr  

uuttffoorrddrriinngg  ii  åå  bbyyggggee  eenn  mmaarriinnee
ssoomm  hhoollddeerr  ddeett  ssoomm  bblliirr  lloovveett,,
oogg  ffrreemmssttåårr  ssoomm  eennhheettlliigg,,
aannssvvaarrlliigg  oogg  vviikkttiigg..

Generalinspektør Jan Eirik Finseth
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HVORDAN ØKE PROPERHETEN?

• Kutte uniformstillegget og gi fri uniform.
• Lage funksjonsmessige uniformer, slik at de kan brukes i 

flest mulig anledninger.
• Vise stolthet, respekt og gode holdninger til offisersyrket.
• Våge å påpeke feil hos andre uten å bli sett på som en streber.
• Alle bør ha avdelingsmerker for å skape bedre avdelingssamhold.
• Offiserer i Marinen bør bruke uniform også i møter, konferanser og på 

reiser. I Hæren er det mange som reiser i full uniform både til og 
fra jobb, og på tjenestereiser.

• Marinen bør ha et funksjonelt dagligantrekk som motiverer til 
profesjonell aktivitet og redusere antall valgmuligheter for å fremme 
mer likhet. Alle avdelinger må ha lik policy.

• Offiserer i Marinen må gå foran med godt eksempel med henhold til 
properhet og punktlighet, normal folkeskikk,  formalisert i 
militære tradisjoner.

• Marinen bør gjennomføre en undersøkelse om det er forskjell i 
oppfatning av Hæren som bruker M98 i det sivile samfunn eller Marinen 
som møter det sivile samfunn i et uttall av uniformssammensetninger.

HVORDAN ØKE FYSISK SKIKKETHET?

• Det må legges til rette for stillingsrettet og oppgaverettet fysisk trening, 
og stille konkrete krav om fysisk form til stillinger.

• Årlig fysisk test må suppleres med dokumentert stillingsrelatert 
fysisk trening eller dokumenterbare langsiktige treningsprogrammer 
som sikrer fysisk skikkethet.

• Det må stilles krav til ”Body mass indeks”.  
• Alle må gjennomføre fysisk aktivitet når muligheten byr seg, 

mens det er sjefen som  påser at det blir gjennomført.
• Befal må gjennomføre del-tester i løpet av året, slik at den fysiske 

og psykiske formen er tilstrekkelig når årlig test skal gjennomføres. 
• Gjennomføring av militære ferdighetsmerker må prioriteres og det 

bør være pliktig oppmøte for samtlige offiserer. 
• Marinen må kutte ut hobbyaktiviteter som fotball- og golfturneringer 

og i stedet  gjennomføre infanteriløp og skytekonkurranser.
• Det årlige Marinemesterskapet må være for alle, både offiserer, 

befal og menige i Kystvakt, Kysteskadren og Sjøforsvarets skoler. 

HVORDAN FREMME 
PERSONLIGE FERDIGHETER?

• Det må fokuseres mer på psykisk skikkethet.
• Den militære basisutdanningen må vedlikeholdes gjennom hele 

karrieren. Dette må være en rød tråd gjennom hele utdannelsen, 
fra rekruttskolen, befalsskolen og Sjøkrigsskolen.

• Sjøforsvarets Utdannings- og treningsprogram  må følges. 
Det fordrer at befalet deltar!

• Det må gis oppdragsrettet opplæring og mulighet for å videreutvikle 
seg selv hele tiden. Dette betyr at en blir tilført opplæring ved 
innføring av nye system før det taes i bruk.

• Marinen må gjeninnføre årlig skytetest med både gevær og pistol.
• Offiserer som ønsker det må få lov til å ta ut personlig tjenestevåpen 

og den årlige ammunisjonskvoten for befal må økes betraktelig. 
• Det bør forventes at en offiser må dokumentere skyting, minst 

4-6 dager i løpet av et år. Våpen er ikke farlig og har aldri vært farlige. 
Skyteuhell og vådeskudd skyldes manglende forståelse for 
sikkerhet og manglende våpenopplæring. 

Trenger tillit i samfunnet
- Befalingsmannen” av Odd Lindbäck-
Larsen fra 1932 er et dokument vi skal 
børste støvet av, sier Finseth. Her står det
at ”offiserene må vekke tillit og respekt 
hos soldatene. Oppnår han ikke dette er
han overhodet ikke brukbar som 
befalingsmann”. 
- Jeg sier ikke at vi ikke vekker tillit og
respekt i soldatene våre, men derimot at vi
må bli mer bevisst det ansvar vi faktisk har.
Det å være offiser er ikke en åttetilfirejobb.
Vi må vise oss verdig tilliten hver eneste
dag overfor soldatene og ikke minst overfor
samfunnet gjennom jobben vi gjør. 

- For å sikre fortsatt eksistens må vi bli
oppfattet som en viktig bidragsyter til
Norges sikkerhet. Miljøene utenfor
Marinen må også oppfatte de verdier vi 
har som klare og entydige, sier Finseth.

Forskning viser at Forsvaret har svekket
sin posisjon i samfunnet, særlig i løpet av
de siste årene, og Finseth mener at dette
må hver enkelt ta inn over seg. 
- Uten støtte fra det norske samfunnet har
vi ingen arbeidsplass, og det ligger derfor
en stor utfordring i å bygge en marine som
holder det som blir lovet, og fremstår som
enhetlig, ansvarlig og viktig. 

For å klare dette mener general-
inspektøren at Marinen trenger et skikkelig
løft. Sjøforsvarets skoler jobber med å 
lære offiserene de verdier og holdninger 
de trenger som offiser.
- Alle offiserer er rollemodeller for yngre
befal og menige, understreker Finseth. 

Mange forslag
- Mange av løsningene som er foreslått er
komplekse, men forslagene forteller at
befalet etterlyser krav til den enkelte og
større tilgang på hensiktsmessig trening 
og materiell, påpeker han.  

Finseth understreker at hver enkel offiser
kan gjøre noe med mange av forslagene,
ved å endre egne holdninger og være mer
bevisst den rollen de har i samfunnet. 
- Nå skal Sjøforsvarsstaben og de ulike
avdelingene jobbe videre med dette. Vi ser
jo allerede nå at ting skjer. Vi utarbeider
nye og mer hensiktsmessige uniformer,
Kysteskadren satser på idrett gjennom
konseptet Marinathlon og vi er i gang 
med å bevisstgjøre personellet, noe 
som kanskje er det aller viktigste.

I dette nummeret tar I Marinen for seg
utfordringene knyttet til properhet, fysikk
og enkeltmannsferdigheter. 
I neste nummer vil vi gå nærmere innpå 
de andre utfordringene fra workshopen.

Hvordan skal Marinen få et skikkelig løft 
når det gjelder properhet, fysikk og 
enkeltmannsferdigheter? Det var et av 
spørsmålene generalinspektøren ønsket 
debatt om under workshopen. 
Her er noen av forslagene som kom inn:



Revolusjonerer
maritim minejakt 

Matros Geir Magne Fjærestad klargjer 
Hugin for testing ved Åmøyflaket.

FO
TO

:Ø
YV

IN
D

B
R

EI
VI

K



IMARINEN NO.2/2004 17

Norsk teknologi set no 
standarden for minerydding til
sjøs. Produktutviklarane meiner
den nyutvikla, sjølvgåande 
undervassfarkosten ”Hugin 1000”
vil revolusjonere minerydding i
maritime miljø. 

ØØiivviinndd  BBrreeiivviikk  
[obreivik@mil.no]

Marinen har åtte mineryddarfartøy. Desse er 
i utgangspunktet moderne og kompetente 
fartøy i internasjonal samanheng, men den
siste tilveksten til Minekrigsflotiljen, ”Hugin
1000”, vil gjere Norge til ein endå tydlegare
einar i rydding av miner i maritime miljø. 

Skaper framtida
- Vi er overbeviste om at denne teknologien
kjem til å revolusjonere minerydding i fram-
tida, seier skipssjef på minejaktfartøyet KNM
Karmøy, kapteinløytnant Jo Tidemann. ”Hugin
1000” har blitt installert på KNM Karmøy og
den siste tida har gått med til grundig testing
av den nye AUVen.
”Hugin 1000” er resultatet av eit samarbeid
mellom Forsvarets Forskingsinstitutt (FFI) og
Kongsberg Maritime (tidlegare Kongsberg
Simrad). AUV står for ”Autonomous
Underwater Vehicle” og betyr autonom 
undervassfarkost. Det vil seie at den er 
sjølvgåande og ikkje knytt til moderskipet 
via kablar. 
Altså kan ”Hugin 1000” operere skjult 
utan tilknyting til KNM Karmøy. 

Reduserer risiko 
- Den største fordelen med ”Hugin” er at vi
kan programmere den til å gå inn i eit område
og gjere søket der vi måtte ønskje det i skjul,
seier kommandørkaptein Per Kartvedt frå
Minekrigsflotiljen i Kysteskadren. Med ein
potensiell operasjonstid på 24 timar, kan
”Hugin 1000” søkje gjennom eit stort område
med revolusjonerande nøyaktigheit medan
moderfartøyet held seg på avstand. 
På denne måten reduserar ”Hugin 1000” 
risikoen for personell og fartøy i ein 
potensiell konfliktsituasjon. 
”Hugin 1000” analyserar havbotnen ved hjelp
av ”multistråle ekkolodd” og ”syntetisk 
aperture sonar”. Desse produkta vert utvikla
av Kongsberg Maritime som er i verdstoppen
på slik teknologi. Sensorane til ”Hugin 1000”
sender ut strålar i ein vinkel på 130 grader,
og det potensielle dekningsområdet avgjerast
derfor ved kva høgde farkosten har over
havbotnen. I eit typisk søk etter miner vil 
farkosten til dømes kunne dekkje ei breidde
på 300 meter med opp til fem knops fart. 

Får informasjon kontinuerlig
Når moderskipet er tilstrekkelig nære, kan
det kommuniserast med ”Hugin 1000” via
radio og akkustisk link. 
Då vil våpenoffiserane kontinuerlig kunne
lese ei mengde informasjon frå farkosten.
Navigasjonsdata som posisjon, fart, djupne,
høgde over botn, omdreiningar på propellen
og batteristatus er døme på kva informasjon
som kan hentast frå ”Hugin 1000” medan den
opererar. 

”Hugin 1000” fungerar på mange måtar som
ein konvensjonell undervassbåt. Når den vert
sjøsett frå akterdekket på moderskipet, vil
den via GPS søkje seg til det programmerte
startpunktet for søket før den dykkjer. 
Under vatn fungerar ikkje GPS. Difor 
navigerar ”Hugin 1000” ved hjelp av ein 
tregheitsnavigator som tek utgangspunkt i
posisjonen over havbotnen når den dykkjer,
og reknar ut den faktiske posisjonen ut ifrå
den farta og kursen den gjeng med. 
- ”Hugin 1000” kan kanskje drive nokre få
meter ut av kurs på ein time i vanskelege 
forhold, men den er likevel utruleg nøyaktig i
navigasjonen, seier prosjektleiaren frå FFI,
Per Espen Hagen. Han legg til at dersom
”Hugin 1000” skulle komme ut av kurs, kan
den gå til overflata og ta ny GPS-måling for å
bekrefte den faktiske posisjonen og starte
tregheitsnavigasjonen på nytt. 

Stort bruksområde
Når ”Hugin 1000” vender attende til moder-
skipet etter fullendt operasjon, kan våpen-
offiserane hente ut ein mengde informasjon.
Dette blir lasta over i datamaskiner som
”grovanalyserar” materialet automatisk og
gjev beskjed om moglege funn av miner.

Teknologien i ”Hugin 1000” kan også nyttast
til å undersøkje havbotnen i til dømes søk
etter vrak eller større objekt. 

- Den største utfordringa med å utvikle
”Hugin” har vore å få overbevist aktørane om
at dette er mogleg, seier Hagen. ”Hugin 1000”
er siste versjon i Hugin-familien og utviklinga
har tatt bortimot 10 år. Men den siste 
versjonen av ”Hugin” er likevel berre ein
”Pilot-versjon” som produktutviklarane 
planlegg å byte ut med ein ny og forbetra 
versjon som vil vera fullverdig operativ om 
to til tre år. Det finst òg ein sivil versjon av
undervassfarkosten. Av denne typen har
Kongsberg Maritime allereie seld tre stykk
med ein prislapp i området 20-25 millionar
kroner pr AUV. 

Ønskjer fleire AUVar
- Vi har eit mål om at alle minejaktfartøya
våre skal bli utrusta med AUV etter kvart,
seier Kartvedt til ”I Marinen”. 
Men sjølv om ”Hugin 1000” etter alt å døme
vil revolusjonere minejakt slik vi kjenner den i
dag, er det i følgje Minekrigsflotiljen langt
fram før mineryddarfartøya kan bytast ut av
ein AUV som kan plasserast på hekken av alle
typar fartøy.
- Ein AUV vil gjere søk etter miner meir effek-
tivt og sikrare enn i dag, men ”Hugin 1000” er
eit suplement, ikkje ei erstatning til dagens
system, presiserar Per Kartvedt.  
Med ”Hugin 1000” og norsk minekrigs-
teknologi vekkjer den norske Marinen oppsikt
i utlandet. Den finske marinen har komme på
bana med ønskje om å få kjøpe det norske
mineryddingskonseptet, blant anna med
”Hugin-teknologi”. 

4 meter

HUGIN1000

”Hugin 1000” er ein autonom undervassfatkost.
Det betyr at den er sjølvgåande og ikkje knytt 
til moderskipet via kablar. Med ein potensiell
operasjonstid på 24 timar, kan ”Hugin 1000”
søkje gjennom eit stort område med 
revolusjonerande nøyaktigheit medan 
moderfartøyet held seg på avstand. 
På denne måten reduserar ”Hugin 1000” 
personellfaren i ein reell konfliktsituasjon. 

kg 700 kg.
ca. 5 knop
1000 meter djupne
24 timar operasjonstid 
pr. batteriladning 
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Innen 1. april i år skal de
regionale støttefunksjonene
etableres over hele landet.
Hensikten er å samle alle støtte-
funksjoner, slik at driftsenhetene
skal kunne konsentrere seg om
sine hovedoppgaver.    

KKaattrriinnee  GGrraammsshhaauugg  
[kgramshaug@mil.no]

Opprettelse av Regional støttefunksjon (RSF)
skal bidra til at styrkeproduserende enheter,
operative staber og avdelinger gis større 
mulighet til å fokusere på det de kan best, og 
på den måten skape et klarert skille mellom
kjernevirksomhet og støttevirksomhet.

Innen 1. april 2004 skal hele forsvarsnorge være
oppdelt i 16  RSFer. I den militærfaglige ut-
redningen er det foreslått at dette tallet på 
sikt skal reduseres til fire store RSFer. 

Hovedbasen klar
På Marinens hovedbase ble RSF Vestlandet 
opprettet 1. februar og skal være støttefunksjon
for militære avdelinger i Hordaland og Sogn og
Fjordane 
- For brukerne av støttetjenestene til
Haakonsvern orlogsstasjon vil ikke dette 
medføre store endringer, sier sjef på basen,
kommandør Åsmund Andersen. 

- Det nye er at RSF Vestlandet nå formelt over-
tar ansvaret for et felles arkiv for alle avdelinger
i Hordaland og Sogn og Fjordane. Det opprettes
et felles personellkontor for alt sivilt tilsatt 
personell i regionen.  All kjøkkendrift vil bli
organiser under en felles ledelse. 

Voksenopplæringen, Haakonsvern opplærings-
kontor, trykkeriet ved KNM Tordenskjold og 
produksjonskontoret ved Sjøkrigsskolen over-
føres også til den regionale støttefunksjonen. 

Periferien skeptisk
Sjefen for Kystvaktskvadron Nord, kommandør-
kaptein Steve Olsen, på Sortland er skeptisk til
hvordan det går når den regionale støtte-
funksjonen trer i kraft på basen fra 1. april. 
- Vi hører til RSF Ramsund, ti mil borte fra oss,
og det tar oss to timer å komme dit. RSF kan
nok fungere godt når avstandene er korte, men
jeg tror det blir vanskelig å hente ut gevinst når
det er så store avstander som hos oss, forteller
han. 

- Overgangen til RSF skaper utfordringer i 
hverdagen. Vi er 48 som arbeider på basen, 
og fra 1. april vil vi ha fem ulike arbeidsgivere.
På den måten kan miljøet lett bli splittet og jeg
mener det er veldig viktig å ta vare på et godt
arbeidsmiljø, forteller Olsen. 
- Vi samarbeider godt med RSF Ramsund og vi
prøver å gjøre det beste ut av det, men det er klart
at bare for å ha korte møter oss i mellom går det
fort vekk en hel arbeidsdag, forteller han. 

Samler Rogaland
Rogaland RSF vil være klar 1. mars og 
skal ligge på KNM Harald Haarfagre. 
- Først 1. august får vi vår fremtidige
organisasjon. Da blir også
Fellesoperativt hovedkvarter 
og Forsvarets 
logistikkorganisasjon 
innlemmet, 

forteller major Pål Dahl som er prosjektoffiser 
i RSF Rogaland.
- Den største utfordringen vi har møtt har vært 
å identifisere de ulike støttefunksjonene ute i
organisasjonene og overføre personell til oss. 
De ulike driftsenhetene ønsker å holde på tallet
på støttepersonalet som de har, sier han. 
- Det er kjekt å se at støttefunksjonen hos oss
begynner å utvikle seg slik som planen er med
RSF. 

Overføres til FLO
RSFene skal nå videreutvikles og det skal gjøres
nødvendig forberedelser for en eventuell 
overføring til FLO. Etter dette vil RSFene 
tilpasses Forsvarets nye logistikk- og 
støttekonsept og retningslinjer i ny 
langtidsproposisjon. 

Deler Norge i seksten

RSF RAMSUND: 

1. april: Kystjeger-
kommandoen, Marinejeger-
kommandoen, som er 
stasjonert i Ramsund, 
og KV Nord hører til 
RSF Ramsund.

RSF VESTLANDET: 

1. februar Haakonsvern
orlogsstasjon blir 
regional støttefunksjon
for Hordaland og Sogn
og Fjordane.

RSF ROGALAND: 

1. mars KNM Harald
Haarfagre blir RSF 
for alle avdelinger i
Rogaland.

RSF YTRE OSLOFJORD: 

Befalsskolen for
Sjøforsvaret hører til
RSF Ytre Oslofjord.

AKERSHUS RSF/OSLO:  

Akershus RSF har 
eksistert siden 
1. januar 2002.

RSF KONGSBERG

RSF SØRLANDET

RSF ROMERIKE

RSF HEDMARK

RSF VÆRNES

RSF ØRLAND

RSF SALTEN OG HELGELAND

RSF ANDØYA RSF MIDT-TROMS

RSF VEST-FINNMARK

RSF SØR-VARANGER
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MARINEN - PÅ RETT KURS
KRONIKK:

Norge er en kyststat som i hovedsak har bygd sin
velstand på næringsvirksomhet knyttet til havet.
Handelsflåten, fiskerinæringen og petroleumsvirk-
somheten er alle næringer som gjør Norge til en
nasjon av strategisk betydning for våre samarbeids-
partnere og allierte. Gjennom omfanget av den 
verdiskapning som skjer innen disse maritime
næringer, kan vi på mange måter hevde at Norge
fremstår som en sjømakt av global betydning. 
Det er likevel åpenbart at vi med begrensede militære
ressurser alene verken kan beskytte alle våre 
nasjonale interesser i norske nærområder eller i
mer fjerntliggende områder. Vi må derfor til en hver
tid balansere behovet for maritim suverenitets-
hevdelse og myndighetsutøvelse i våre nærområder
med behovet for å være stridsklare og relevante i
allianse sammenheng. Norge må med substansielle
bidrag vise vilje og evne til å støtte fellesskapet i
Nato, FN eller andre allianser. Det trygger vår
mulighet til å få politisk og militære støtte til å
assistere oss i å løse konfliktsituasjoner også i våre
nære (og fjerne) interesseområder. 
Vi vil ikke minst evne å ta i mot hjelp gjennom 
interoperabilitet med allierte styrker ervervet fra 
felles øvelser og operasjoner. 

Marinens personell kan være stolte av det Marinen
står for og hvordan de har møtt de endrede og opp-
dukkende krav etter oppløsningen av Sovjetunionen
og avslutningen av den kalde krigen. Jeg synes den
endringsvilje og stå-på  innstilling som personellet
viser er beundringsverdig. På mange måter var
Sjøforsvaret den forsvarsgren som virkelig gjorde de
første substansielle tunge endringene i sin organi-
sasjon og struktur ved å nedlegge Kystartilleriet og
sjøforsvarsdistriktene. Endringsvilje, profesjonalitet
og positivt fokus har preget Marinens personell og
bidratt til at Stortinget har vært meget positive til å
styrke og modernisere Marinens struktur. Alle med
interesse for det maritime som har fulgt debattene i
Stortinget de siste årene har med glede kunne 
konstatere hvilken interesse og glød flere stortings-
politikere omtaler Marinen og Marinens behov. 
Dette har da også resultert i at vi nå er i ferd med 
å anskaffe Fridtjof Nansen klassen, fem multirolle 
fregatter av ypperste kvalitet. Videre skal vi bygge
Skjold klassen, et maritimt kampsystem som vil
inneha kapasiteter og muligheter som vil være 
særdeles relevante både nasjonalt og internasjonalt.
Med sine stealth egenskaper, kommando-, kontroll-
og informasjonssystemer og våpenutrustning vil
dette fartøyet spille en viktig rolle i kystnære 
operasjoner i både fred, krise og krig.
I den sammenheng er det også interessant å 
konstatere amerikanernes interesse for Skjold 
og denne type ”Littoral Combat Ship”. 

Jeg er kjent med at Allied Command Transformation
i Norfolk fastslår at ”high-speed low-draft theatre
support vessels” er en kapasitet Nato trenger mer av.

Forsvaret er inne i en rivende utvikling og vi har all
grunn til å være stolte av hva vi har fått til . I Nato-
sammenheng blir Norge faktisk sett på som en fore-
gangsnasjon når det gjelder å tilpasse sine væpnede
styrker til nye utfordringer og ny tid. Alle Forsvarets
FIST-avdelinger er nå forberedt på å deployere til
internasjonale oppdrag på kort varsel, og det er 
med ekstra stolthet jeg registrerer at alle Marinens
flotiljer har vært ute på internasjonale oppdrag de
siste årene. 24 enheter i 10 forskjellige operasjoner
har gjort en innsats og en jobb vi alle kan være både
stolte og takknemlige for. Nye kapasiteter er utviklet
og hele Marinen har definitivt flyttet fokus fra 
”Anti-invasjon” til nye oppgaver hjemme og ute.
Utviklingen av Kystjegerkommandoen er i så måte et
godt eksempel på innovasjon og omstillingsevne.
Jeg forventer meg mye av deres kapasiteter, ikke
minst på ISTAR-siden og vi kan tilby dette til Nato
eller andre allierte operasjoner som vi måtte bli
anmodet om å stille styrker til.

Samarbeid  er viktig både nasjonalt og internasjonalt
på tvers av landegrenser og på tvers av imaginære
eller reelle grenser mellom forsvarsgrenene.
Samtrening og interoperabelt utstyr er ikke bare en
forutsetning i internasjonale operasjoner. Det er en
minst like soleklar forutsetning nasjonalt. Det er 
viktig at forsvarsgrenene utfyller hverandre og virker
komplementære, personellet vårt må utvikles, med
fellestanken i bakhodet. 
En annen viktig utfordring er å sikre at vi evner å
kvalifisere nok personell til å besette viktige 
fellesoperative stillinger hjemme og ute.

Til Nato-stillinger har Sjøforsvaret hatt god 
tradisjon med å sende flinke folk. Det er like 
avgjørende at Marinen stimulerer sine flinkeste 
offiserer til å kvalifisere seg og søke stillinger i 
spesielt Forsvarsdepartementet, Forsvarsstaben og
Fellesoperativt hovedkvarter. Det er et mål at vi 
tilstreber tilnærmelsesvis lik representasjon fra 
forsvarsgrenene i Forsvarets øverste ledelse. Kun
gjennom en homogen lederkultur vil vi kunne sikre
best mulig beslutningsgrunnlag for den til en hver
tid sittende forsvarsminister og forsvarssjef. 
Det forutsetter imidlertid at det er nok kvalifisert 
personell å velge mellom. Personlige kvalifikasjoner 
vil fortsatt alltid være viktigst.

Jeg er glad for å registrere det positive samarbeids-
klima som stort sett hersker mellom forsvars-
grenene, jeg vil spesielt fremheve samarbeidet
mellom Hæren og Marinen når det gjelder samvirke
i kystnære områder, samarbeidet mellom Hærens
kompetansesenter (KAMPUKS),  Luftforsvarets 
kompetansesenter og KNM Tordenskjold innen kurs-
virksomhet og fagutdanning og ikke minst sam-
arbeidet mellom Luftforsvaret og Marinen i arbeidet
med å forberede innfasing av NH 90 på fregattene 
og i Kystvakten. Dette er bra! Sørg for at dette sam-
arbeidet gis gode vekstvilkår og at insitament til

videre samarbeid gis på alle nivåer.
Det nye Forsvaret setter helt andre krav til vårt 
personell enn det som var virkeligheten bare for
noen få år siden. Dette fordrer en helt annen
bevissthet omkring adferd, holdninger og lederskap.
Forsvarets personell  må sette høye krav til seg selv
og til sine omgivelser for å sikre at vi kan gjennom-
føre fremtidige operasjoner med så stor sikkerhet
og effektivitet som mulig. Dette må til for både å
maksimere personellets sikkerhet samt å sikre 
optimal løsning av det til enhver tid gitte oppdrag.
Jeg registrerer derfor med glede det foregangs-
arbeidet Marinen gjør med lederutvikling på
Statsraad Lehmkuhl og på Sjøkrigsskolen. 
For Forsvaret og Marinen er revitaliseringen av 
skoleskipene våre blitt en veldig god sak som gir
mange hyggelige bieffekter og økt good will.
Tokt av lengre varighet og operasjoner langt fra
Norges kyst vil med stor sannsynlighet bli en enda
større del av Marinens operative hverdag i forhold til
dagens situasjon. En relativt liten marine skal dekke
stadig større utfordringer, dette vil kreve nytenkning
og muligens endringer i forhold til dagens seilings-
og bemanningskonsepter. Uansett må vi arbeide for
å etablerere ordninger og nettverk hjemme som 
sikrer og bidrar til trygghet hos de som er hjemme
når enhetene er på lengre deployeringer. Forsvarets
personell og deres pårørende skal føle at vi tar
ansvar og legger forholdene til rette for at uten-
landsoperasjoner ikke blir unødvendig belastende
for de som venter hjemme. Ikke minst er det viktig
at flest mulig deler på ute-oppdragene, slik at
belastningene blir akseptabelt fordelt på den enkelte
familie. Dette er et viktig rettferdighetsprinsipp som
ligger til grunn for forslaget om beordringsplikt.
Marinens arbeid med å etablere det såkalte
”Marinenettverket” ønsker jeg velkommen og er 
et godt initiativ som jeg ser frem til med stor 
forventning. 

Jeg forventer meg mye av Marinen! Personellets
iver, profesjonalitet og positive innstilling er en 
forutsetning for at Marinen skal fortsette på den
kursen som er satt. Utfordringene står i kø, men
dere har tidligere vist at dere tåler litt ”høy sjø” og at
dere greier å føre skuta trygt til havn! 
Stå på videre, jeg stoler på at dere med fortsatt 
positivt fokus og høy profesjonalitet vil evne å inn-
fase Marinens fremtidige nye fartøyer og avdelinger
sammen med de eksisterende på en måte som 
sikrer gode maritime kapasiteter også i fremtiden. 
La gå overalt – og ha en fortsatt god seilas! 

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

Kristin Krohn Devold (H)

Forsvarsminister
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Til neste år vil Kystvakta fornya flåten med
inntil ti nye fartøy. Desse er øyremerka indre
kystvakt. - I motsetnad til dagens fartøypark
skal dei nye kapasitetane løyse oppgåver i
høve til kystvaktlova, fortel Knut A. Hustad i
Kystvaktstaben. 

VViiddaarr  HHooppee  
[vhope@mil.no]

Basert på føringar frå Forsvarsdepartementet
gjennomførte Kystvaktstaben i 1998 ei 
førebels evaluering av den indre kystvakta.
Den endelege evalueringa vart gjennomført i
fjor. Der blei det konkludert at kystvakta som
opererer nærast kysten bør effektiviserast og
at dagens fartøypark i indre kystvakt er lite
eigna for tenestene som byggjer på 
kystvaktlova. 

Vert levert neste år
Senior stabssjef i Kystvaktsstaben, 
kommandørkaptein Knut A. Hustad, ser 
eit klart behov for å fornya flåten. 
- Då me etablerte den indre Kystvakta i 1995
valde me å vente med evalueringa til kyst-
vaktlova hadde tredd i kraft. No har me kome
fram til at indre Kystvakt og Bruksvakta bør
effektiviserast og at dagens fartøy ikkje er
eigna til dei oppgåvene Kystvakta blir pålagd å
utføre, seier han. Bruksvakta vil bli sett på
land ved Kystvaktskvadron Nord på Sortland
og skal styrast sivilt.

I fjor haust starta prosessen. Til neste år vil
Kystvakta ha inntil ti nye fartøy langs heile
norskekysten. Første levering vil skje hausten
2005. Hustad påpeiker at dagens kystnære
fartøy er øyremerka det operative grunnlaget,
men at kystvaktlova krev større krav til 
spesifikasjonar. Ei utvald kjernegruppe 
var nyleg klar med desse krava. 

God oljevernkapasitet
- Fartøya skal ha ei minimumslengd på 40
meter og maksimumslengd på 45 meter.
Maksimum fri seglingshøgd er 15 meter,
medan minimumsfart er 17 knop, forklarar
Hustad. Han legg til at fartøya skal ha svært
gode manøvrerings- og sjøeigenskapar, størst
mogleg oljevernkapasitet og ein bollardpull
(slepekapasitet) på større enn 20 tonn. 

- Det vert lagd vekt på god driftsøkonomi.
Lengda på befraktingsavtalane vil enten bli ti
år eller fem år med opsjon på ytterlegare fem
år, seier han. 

Fartøya skal primært operere frå kaikanten
og ut til 12 nautiske mil, men vil også strekke
seg ut til 24 nautiske mil ved behov. 
- Me skal fordele fartøya i alle dei åtte sonene
frå Grense Jakobselv i nord til svenskegrensa,
fortel Hustad som ynskjer å få inn namnetips
til dei nye fartøya.
- Me ynskjer at namna skal vera tilknytt det
området fartøya opererer i. Om litt vil me
setje i gong ein namnekonkurranse i dei
respektive områda, forklarar han. 

Byggjer også havgåande fartøy
Kystvakten har også andre fartøyprosjekt på
gong. For tida byggjer Remøy shipping 
erstattaren til KV Stålbas, som blei teken ut
av teneste i desember 2001. Det ytre 
kystvaktfartøyet vil ha svært gode slepe- 
og oljevernkapasitetar. Hausten 2005 skal
fartøyet vera ferdig og klar for å løyse viktige
oppgåver. Også her har Kystvakten sett i 
gong namnekonkurranse.
- Sjefen for Kystvakten har sett to kriteriar 
for namnet. Det må vera mogleg å uttale på 
engelsk og det bør ha tilknytting til nord-
områda der det skal operere, opplyser 
løytnant Merete Sørensen i Kystvaktsstaben. 

Fornyer indre kystvakt

KV Titran er snart klar for utskifting. I 2005 kjem dei første nye fartøya.

Knut A. Hustad inviterer til namnekonkurranse på fartøya.
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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

FØLGER FAGMYNDIGHETEN MARINEN 
I TRANSFORMASJON?  
Generalinspektøren har utstedt
“Transformasjon i Sjøforsvaret” til Kyst-
eskadren, Kystvakten og Sjøforsvarets skoler. 
I dette dokumentet er det gitt føringer om 
taktikk- og konseptutvikling i takt med blant
annet teknologisk utvikling. En tolkning av dette
kan være at man innenfor hver flotilje identifiserer
forbedringspotensial, og målrettet tar i bruk
“hyllevareteknologi” for å se hva man kan få 
ut av det. På bakgrunn av resultater fra slik
eksperimentering kan gode systemkrav, 
konsepter og taktikk utvikles. 
Det som kan bli et problem er hvis innholdet i
ordren om transformasjon ikke også gjelder
Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO)  som 
fagmyndighet og konfigurasjonsansvarlige 
på Marinens fartøyer. 
Mitt spørsmål er derfor om Forsvarets 
logistikkorganisasjon gjennom sitt ledelses-
apparat er gitt en ordre som tilsvarer 
“Ordre-Transformasjon i Sjøforsvaret”?
Orlogskaptein Jan Ove Skorpen, 
prosjektoffiser Undervannsbåtflotiljen

Jeg kan dessverre ikke svare på vegne av
Forsvarets logistikkorganisasjon, men sjefen 
der oversender følgende svar: Forsvarets 
logistikkorganisasjon kommer ikke til å utgi 
en egen doktrine eller et eget direktiv for slike
anskaffelser. Konseptutvikling og eksperimen-
tering skal være under helhetlig styring av

Fellesoperativt hovedkvarter som leder for alle
forsvarsgrenenes eksperimentering og forsøksla-
boratorium. Dette kommer også til å få en annen,
overordnet strategisk styring ved at
Forsvarsdepartementet  vil med i konsept-
utviklingen av forsvarsmateriell. Så i konklusjon,
dette skal gjennomføres under styring og er ikke
en sak vi kan gjøre hva vi vil med.

HVILKE TILBUD FÅR MATROSENE?
For tiden er det ett visst tilbud for matroser som
tjenestegjør i Marinen til videre utdanning. 
Jeg tenker da for eksempel på befalskurs for
Marinen. Vil slike kurs forsvinne i nær fremtid
ettersom et nytt kurs er lagt opp fra forsvars-
sjefen? Vil vi som har noen år fartstid som 
vervet få noen som helst ekstra ansiennitet 
ved opptak til grunnleggende befalskurs?
Med hilsen matros Ole Johan Håheim, Jåttå

Forsvarssjefens militærfaglige utredning (MFU)
foreslår endringer i befalsutdanningen, og om
MFUen blir fulgt, vil dette bety nedleggelse av
dagens etatsutdanning (1+1 år). Samtidig foreslår
MFUen at det skal opprettes grunnleggende
befalskurs (GBK). Dette blir i så fall en tre 
måneders befalsutdanning, og for Marinens del
vil dette bli et kurs med mer eller mindre samme
innhold som dagens befalskurs for Marinen. 
Rekruttering til grunnleggende befalskurs skal i
hovedsak skje fra personell som er inne til første-
gangstjeneste eller som nettopp har avtjent 
førstegangstjenesten. Dette betyr at det vil bli
bedre muligheter enn i dag for de som tjeneste-
gjør som for eksempel vervet til å søke befals-
utdanning. Marinen vil om forslagene til
Forsvarssjefen blir vedtatt i stortinget bli avhengig
av denne type personell i langt større grad enn
det vi er i dag. 
Det er vanskeligere å si hvorvidt du vil få ekstra
ansiennitet ved opptak, fordi det i så fall vil være
stor vekt av personell med fartstid som søker.

ER FARTØYENE VÅRE SIKRE NOK?
Jeg lurer på om generalinspektøren noen gang ser for seg at Marinens enheter, 
vil ha en mulighet for å kunne motstå, overleve eller kunne operere i et ARBC-miljø 
(et område som er angrepet av atom-, radioaktivt-, biologisk- eller kjemisk våpen). 
For slik som teknologien, viljen og evnen til utføre, bruke og øve er i dag, kan man 
ikke si at dette er godt nok. Når man ser på nasjonale og internasjonale situasjoner
føler man ikke lengre at man er trygg. 
Denne usikkerheten virker det som om man ikke bryr seg om i Marinens ledelse. 
Det avsettes ikke midler til videre utdannelse av personell og vi har ikke personell 
som kun driver med dette på heltid. Sammenligner vi oss med andre forsvar, 
så har disse dedikerte personer som har dette som hovedoppgave. 
Vil generalinspektøren gjøre noe for at vi som driver med ARBC blir styrket, og at det
blir stilt høyere krav til våre avdelinger og fartøy, slik at man slipper å få personell
hjem i forseglede containere, eller i urner fordi disse utgjør en fare for sine omgivelser?
Og er det mulig å få forandret på denne trenden før det er for sent?
Kapteinløytnant Trond Småberg, Teknisk divisjon Haakonsvern. 

Dette er et viktig innspill og et godt spørsmål. ARBC-vern er en meget viktig kapasitet.
Det kan være at vi i de senere årene ikke har tillagt dette nok vekt. De nye fartøyene våre
vil være godt utrustet for å møte slike utfordringer. ARBC-vern er selvfølgelig også 
vesentlig for våre folk som opererer på land. Når våre enheter blir satt inn i oppdrag 
ute eller hjemme, vil deres evne til å løse oppgaver og begrensninger i forhold til trussel
være viktig faktorer for styrkesjef og enhetens sjef. I vår transformasjon av Marinen er en
revitalisering av oppøvings- og mønstringsregime viktige faktorer.
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Sjefen for
Kystjegerkommandoen
kan smykke seg med å
ha utdannet tre kvin-
nelige skipssjefer på
kort tid. De to første rett
før jul i fjor og vi møter
sjefen samme dagen
som den tredje kvin-
nelige skipssjefen skal få
sitt skipssjefsbevis på
Haakonsvern.  

KKaattrriinnee  GGrraammsshhaauugg  
[kgramshaug@mil.no]

Det er klart det er ekstra stas når vi
har utdannet kvinnelige skipssjefer,
men alle skipssjefene våre er veldig
dyktige og jeg er virkelig stolt av dem,
forteller kommandørkaptein Morten
Einbu (47). 
For sjefen vet at det er vanskelig å
navigere Kystjegerkommandoens
små og kjappe stridsbåter. 
- Jeg har selv vært med og sett de
solide utfordringene de har. Det er
bare de beste av de beste som blir
sjef. For det første er det ikke alle som
kommer med på kurset og for det
andre er det ikke til å legge skjul på at
strykprosenten er relativt høy. 
Men Kystjegerkommandoen driftes
selvfølgelig ikke av skipssjefer alene,
alle har sin jobb å gjøre, og alle jobber
er like viktige for å få hjulene til å gå
rundt i det tempoet vi ønsker.

MMoorrtteenn  EEiinnbbuu  eerr  ssjjeeff for Kystjeger-
kommandoen. Arbeidsstedet er hos
kommandoen på Trondenes, men noen
ganger er han også innom flotiljen på
Kysteskadren ved Bergen. Det er en
sånn dag vi møter ham. Kledd i blått
tjenesteantrekk i anledning 
avslutningen av skipssjefskurset.
Vanligvis møter vi han gjerne i
Kysteskadrens høyborg, Korvetten,
iført sin grønne feltuniform.  

Kystjegerkommandoen har hatt en
brokete hverdag siden den ble opp-
rettet i desember 2001. Og Einbu 

innrømmer gjerne at det har gått i 
bølgedaler. 
- Jeg forholder meg til oppdraget jeg

har fått og søker å løse det på best
mulig måte, og jeg forsøker å ikke la
meg distrahere for mye av omgi-
velsene, forklarer sjefen.  

--  VVii  bblliirr  jjoo  aallllee  ppååvviirrkkeett av de 
prosessene som er rundt oss. 
Mitt bidrag er å gjøre Kystjeger-
kommandoen så god som mulig og da
må vi unngå å bli heftet av friksjon
knyttet til Forsvars-sjefens militær-
faglige utredning, nytt langtids-
dokument og andre pågående
endringsprosesser. 
Selv om fremtiden ikke er lagt er det
en positiv stemning på kommandoen.
Det er både givende og utfordrende å
være sjef for en så dyktig og hardt
arbeidende gjeng.

Kystjegerkommandoen er fremdeles
en utviklingsavdeling og vil ikke være
operative og gripbare før i 2005. Innen
den tid skal Kystjegerkommandoen
gjøres anvendelig for oppdrag. Dette
gjøres på ulike måter. Først og fremst
gjennom kompetanseutvikling; soldat-
opplæring og videreutvikling av befalet
og av avdelingen som sådan. 
- Vi skal trene opp en militær avdeling
for å løse pålagte oppdrag, poengterer
han. 
Så langt ser det ut til at kommandoen
er på riktig vei. - Tilbakemeldingene vi
blant annet får når vi har elever på
kurs i utlandet er at befalet fra
Kystjegerkommandoen gjør det 
veldig bra. De får gode skussmål. 
Kommandoen legger vekt på å sam-
arbeide med andre avdelinger i både
Luftforsvaret og Hæren, i tillegg til
utenlandske avdelinger som for
eksempel Royal Marines. 

EEiinnbbuu  hhaarr  eerrffaarriinngg som fortsjef i det
nå nedlagte Kystartilleriet. – Jeg gikk
gradene fra befalsskolen, til KA-linjen
på Sjøkrigsskolen før jeg kom på fort.
Var innom både kanoner, miner og
torpedoer før jeg ble fortsjef. Men han
har også gjort tjeneste i det helt 
grønne element av Marinen; 
- Jeg har vært både mitraljøselagfører
og nærforsvarsavdelingssjef, og som
øvingsoffiser ved Sjøkrigsskolen fikk
jeg med meg god erfaring gjennom å
lede både vinterøvelser og lederskaps-

PORTRETTET: MORTEN EINBU
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seminar i felt, legger han til. 
Einbu ser at verden endrer seg og det
samme gjør politikken. Det gjør at
også behovet for militære styrker
endrer og seg.

--  JJeegg  mmeenneerr  ddeett  eerr  eenn  ssttyyrrkkee å kunne
tilpasse seg nye behov slik som
Kystartilleriet gjorde. Selvfølgelig er
det jo noe vemodig med en slik
endring som vi har vært gjennom,
men det er bare den ene siden. 
Det er også spennende og utfordrende
å være med å utvikle noe nytt. 

Forsvaret skal være et instrument for
statens utenriks- og sikkerhetspoli-
tikk. Og når behovet i så henseende
endrer seg må også det militære
instrumentet endres. Militærmakten
blir på den måten en tilgjengelig 
forlengelse av politikken, slik
Clausewitz har lært oss å forstå. 
- Signalene fra politisk hold tyder på
at vi også i fremtiden skal gjøre 
tjeneste utenlands og alle som velger
et militært yrke må ikke være i tvil
om hva det dreier seg om. En kan
ikke stå på sidelinjen og si at ”dette
vil jeg ikke”. Om vi fortsetter å 
operere med frivillighet blir ikke
Forsvaret det utenrikspolitiske 
instrumentet vi er ment å være. 

EEiinnbbuu  hhaarr  sseellvv  bbaakk  sseegg  to år for FN i
Libanon. – Det første året var jeg ute i
felten som observatør. Året etter satt
jeg i staben som operasjonsoffiser og
hadde ansvaret for planlegging og
utførelse av avdelingens oppdrag. 
- Det var en frisk og lærerik jobb for
en kapteinløytnant fra Marinen å være
foresatt for et 60-talls oberstløytnanter,
majorer og kapteiner fra 18 
forskjellige land, forteller Einbu. 
Han nøler ikke med å karakterisere
seg selv som heldig som fikk 24
måneder i utenlandstjeneste. Det 
var en interessant periode.  
- Bare tenk på at vi var 18 nasjoner
som arbeidet sammen, med alt hva
det innebærer av språk og kultur. Noe
viktig jeg tok med meg fra denne 
jobben var at for å kunne ha en av-
deling tilgjengelig for Nato må det
stilles krav om tilstrekkelig engelsk-
kunnskap. – I kritiske øyeblikk har
man ikke råd til at for eksempel
språkforvirring skaper misforståelser. 
- Det å lære seg andre offiserer og
nasjoners kultur og tenkemåte er
både lærerikt og nyttig. I tillegg er 
det vesentlig å skaffe seg kunnskap
om operasjonsområdets historie og
kulturer. Einbu er sikker på at om vi
hadde forstått hverandre bedre så
hadde nok hverdagen blitt enklere i
Norge også. Etter å ha tilbrakt noen
år i nord har han fått opplevd ulik 
kultur her til lands også. 
Han smiler og lener seg tilbake 
og forteller:  
- 28. mars 1978 var vi fem kvarter-

mesteraspiranter på veg til
Rødbergodden fort. Vi hadde tatt fly 
til Bardufoss og deretter buss til
Finsnes. Derfra skulle vi ta buss de
siste tre milene ut til Rødbergodden.
Det snødde tett og da vi kom halvveis
var det stopp. Bussen gikk ikke 
lenger. Vi banket på i nærmeste hus
for å få låne telefon for å ringe ut til
fortet. Da ble vi invitert inn på kaffe
og kaker. Jeg hadde jo blitt fortalt 
om gjestfriheten i Nord-Norge, 
og har hatt mange gode opplevelser 
i landsdelen i ettertid.

MMoorrtteenn  EEiinnbbuu  eerr  fføøddtt  ii  DDrrøøbbaakk  og 
vokste opp med utsikt mot Oscarsborg.
– En skal jo ikke se bort fra at det
hadde noe å si for yrkesvalget, sier
han forsiktig.  
Men enda viktigere var det nok at han
vokste opp og gikk på gymnaset i en
kald periode av den kalde krigen. 
- Det gjorde meg nok sikkerhets-
politisk bevisst og jeg husker vi 
diskuterte mye på skolen. Jeg trivdes
godt i jobben på Rødbergodden fort
og fant ut at jeg ville gå Sjøkrigs-
skolen for å fortsette i Forsvaret. 
Einbu tenker seg litt om. 
– Jeg kunne nok sikkert funnet på
noe annet, men jeg trives godt. 
Så lenge jeg har spennende og 
utfordrende dager er jeg fornøyd. 
Og det er alltid noe å glede seg over.
Det kan være når enkeltpersoner har
gjort det bra, for eksempel en verne-
pliktig som skyter 10 innertiere av 10
mulige eller når en av hundene vi har
på kommandoen har lært seg noe
nytt. 47-åringen pendler mellom
Bergen og Harstad. Han har pendlet
mye. – Man klarer ikke alltid å ta del i
sine egne barns oppvekst på samme
måte som om man bodde sammen
med familien. Jeg har nok gått glipp
av både små og store gleder og 
nedturer i hverdagen. 
- Fordelen er jo at man kan bruke
mye tid på jobb. Men som pendler må
jeg passe på å ikke dra opp tempoet
slik at de som bor på stedet og har
forpliktelser utenom arbeidet, ikke
føler seg forpliktet til det samme.

Man er nærmest forpliktet til å ha 
en aktiv fritid når man er sjef for
Kystjegerkommandoen. 
Og Einbu er ikke noe unntak. 
- Jeg liker å gå i fjellet og når det er
egnet føre så liker jeg å sykle.  I
Harstad er det rikelig anledning til å
gjøre begge deler. I vintersesongen er
det lagt godt til rette for skisport,
med lysløyper for både langrenn og
alpint. I tillegg blir det en og annen
fjelltur med yngstedatteren som har
arvet sin fars begeistring for
Vestlandets alpinanlegg. - Nå i vinter
har jeg tilbrakt mange kveldstimer på
ski. Mange fra avdelingen står og går
på ski sammen og vi har også med
oss feltpresten. Han er på permanent

utlån fra Feltprosten, men forsvinner
innimellom for å være med
Kystvakten på et og annet tokt. Mange
på avdelingen er langt hjemmefra, og
da er det godt å ha en prest som alle
vet at de kan snakke med. Paul Prest,
som vi kaller han, er en kjempekar. 

--MMyyee  aavv  jjoobbbbeenn  ssoomm  ssjjeeff  i kommando-
en er å styre i en besluttet retning.
Med godt over hundre befal og mange
oppfatninger om hva som er riktig
retning er det nok å gjøre. Jobben kan
ikke gjøres uten dyktige medarbei-
dere. En litt sint nestkommande-
rende, en hardt arbeidende stab og
dyktige skvadronsjefer er alfa og
omega for å drive
Kystjegerkommandoen fremover. 
Jeg prøver å være tilstede for befalet
og jeg tror ikke det er noen som er
redd for å snakke med meg. 
Men det er jo klart det er en viss
avstand i både alder, grad og erfaring
mellom yngste kvartermester og
kommandørkapteinen. 
Kystjegerkommandoen har en ung
gjennomsnittsalder og de fleste er et
sted mellom 20 og 35 år. Arbeidsdagene
starter alltid med fysisk fostring og
de aller fleste trener fra en til tre
ganger om dagen sier det seg selv at
det er en relativt robust avdeling. 
Og sjefen er ikke snau han heller. 
– Selvfølgelig er det forskjell på en
20-åring og meg på 47, men det er
krav til karakteren fire på fysisk test,
og det klarer jeg med god margin,
forsikrer han. 

Det er ikke noe problem å rekruttere
til førstegangstjeneste eller befal-
stillinger på lavere gradsnivå på 
avdelingen og det er plenty av 
kandidater som ønsker å bli 
skipssjef i kommandoen. 
- Vi legger nå siste hånd på verket

hva gjelder systemet for grunn-
utdanningen. Kommandoen dreies mot
en større andel av vervet personell. 
I august i fjor vervet vi de første. Med
en vervet besetning kommer vi lenger
i å utvikle avdelingens totale kompe-
tanse enn om vi kun hadde de tolv
månedene førstegangstjenesten gir.

HHyybbeellttiillvvæærreellsseenn  ggiirr  ooggssåå mulighet til
å lese. I øyeblikket slukes en 
kriminalroman av Unni Lindell. 
- Noe av det fine med norske forfattere
er den lokale koloritt som gjør at du
lett ser bokens scener for deg. 
En god favoritt i så henseende er
Gunnar Staalesen.
- Det er viktig å holde litt større 
bredde enn kun å lese militær 
litteratur, mener han.
Einbu liker å kokkelere, og pasta har
vært en vinner i årevis.  – Det beste er
når man har god tid og kan tenke ut
hva man skal lage, bruke tid på å
handle inn og så gå i gang med selve
matlagingen. Jeg liker å lage mat og
et godt måltid skal deles med andre. 
I helgen skal han ut for å feire de nye
skipssjefene, men da går de på 
restaurant, så de får ikke smake 
sjefens kokkekunster. – Det er tradisjon
å feire bestått skipssjefskurs med et
godt måltid, forteller han. 

EEiinnbbuu  nnøølleerr  iikkkkee  med å oppfordre
andre til å begynne i Marinen dersom
de har motivasjonen i orden.  
- Eg gang ble jeg invitert bort på 
søndagskaffe av naboen. De hadde en
sønn som lurte på mulighetene i
Marinen. Jeg fortalte om de tilbudene
som fantes og brukte eliminasjons-
metoden til å komme frem til det 
som var mest aktuelt ut i fra guttens
interesser. – I dag er han ferdig på
Sjøkrigsskolen. En hyggelig 
opplevelse. 

NNAAVVNN:: Morten Einbu
FFØØDDTT:: 7. juli 1957
FFRRAA:: Drøbak, bor i Bergen
FFAAMMIILLIIEE:: Kone og to døtre
GGRRAADD:: Kommandørkaptein
SSTTIILLLLIINNGG:: Sjef for Kystjegerkommandoen

BBAAKKGGRRUUNNNN::  
Uteksaminert fra Befalsskolen for Kystartilleriet på Oscarsborg i
1978 og fra Sjøkrigsskolen i 1982. Han har tidligere tjenestegjort
ved Rødbergodden fort, Grøtavær fort, Lerøy torpedobatteri, samt
som både inspeksjonsoffiser og som øvingsoffiser ved
Sjøkrigsskolen. I perioden 1990-92 var han FN-observatør i
Libanon - det siste året som operasjonsoffiser. 
Einbu tjenestegjorde også i Kystartilleriinspektoratet i 1995-96, 
og han var sjef ved Herdla fort i 1996-98. I 1998-99 var Einbu
øvingsoffiser i Kystartilleriinspektoratet, og han gjennomførte
Stabsskolen del 2 i 1999-2000. Året før han tiltrådte som sjef for
Kystjegerkommandoen var han prosessleder i Sjøforsvarsstaben.
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VVeerrddiigg  mmiinnnneessttuunndd
VATLESTRAUMEN: Torsdag 29. januar tok KNM
Alta de pårørende fra ”Rocknes”-forliset til
Vatlestraumen. I en gripende og verdig minne-
stund fikk de etterlatte tatt en siste farvel med
sine kjente og kjære. Sammen med to katolske
prester, en marineprest fra Haakonsvern og fire
representanter fra rederiet Jebsen Management,
stod de om lag 30 pårørende, mesteparten fra
Filippinene, fremme på dekk på minesveiperen
hele turen. 

AArrrreesstteerrttee  rruussssiisskk  ttrråålleerr
SORTLAND: Søndag 1. februar ble den russiske
fabrikktråleren ”Kapitan Gromtsev” oppbrakt av
kystvaktsfartøyet KV Tromsø utenfor kysten av
Troms. Russerne, som er under mistanke om å
ha unnlatt å fangstdagbokføre opp mot 22.700 kg
torsk, ble brakt til havn og overlevert til Politiet
for videre etterforsking. 

SSppeennnneennddee  MMaarriinnaatthhlloonn
HAAKONSVERN: - Dette er et konsept som høres
svært morsomt og spennende ut, er flaggkom-
mandør Trond Gryttings kommentar om
Kysteskadrens nye idrettssatsing, Marinathlon.
Den langvarige idrettstevlingen Marinathlon har
allerede startet. Fra januar til juni skal
Kysteskadrens besetninger og avdelinger kjempe
om de beste prestasjonene, både individuelt og
lagvis. 

HHeeddrreett  ffaallnnee  nnoorrddmmeennnn
SHETLAND: Søndag 15. februar hedret mannska-
pet på fregatten KNM Trondheim falne nordmenn
på kirkegården i Shetlands hovedstad Lerwick.
Det var under sitt besøk til Shetland fra 15.-17.
februar at skipssjefen på KNM Trondheim, orlog-
skaptein Jarle Vika, tok initiativet til markeringen
på kirkegården, og minnesmerket etter de falne
fra Shetlandsbussen, under annen verdenskrig i
Scalloway.

MMoottttookk  hhøøyytt  aannsseetttt  pprriiss  
BERGEN: Kapteinløytnant Hans Petter Rakvåg
fikk Vernepliktig orlogskaptein Inge Steenslands
Pris for 2003. Prisen deles årlig ut til en kadett i
avgangskullet på Sjøkrigsskolen. - Dette er en
pris som henger høyt innenfor Sjøforsvarets sko-
leinstitusjoner og det er veldig stort for meg å
motta den, sier kapteinløytnant Hans Petter
Rakvåg.

BBeessøøkk  ppåå  uubbåått
MMaarriittaa  ØØvvrreevvoolldd  BBaanngg  ((1155))  oogg  ppaappppaa
JJaarrllee  BBaanngg  vvaarr  oonnssddaagg  44..  ffeebbrruuaarr  ppåå
ttookktt  ssaammmmeenn  mmeedd  uubbååtteenn  KKNNMM  UUttvvæærr..
DDeett  bbllee  eenn  ssppeennnneennddee  oopppplleevveellssee  mmeedd
bbllaanntt  aannnneett  oovveerrvvååkkiinngg  aavv  ffrreeggaatttteenneess
mmiissssiillooppppsskkyyttiinngg..

Det var under Forsvarsutstillingen på
Hellerudsletta i september i fjor at 
femtenåringen fra Lunner vant en 
spørrekonkurranse om Marinen.
Premien var besøk på Marinens hoved-
base Haakonsvern og en tur med ubåt. 

Før toktet i ubåten tok til hadde Marita
skutt med pistol på Sjøkrigsskolen, 
fått en omvisning på Haakonsvern og prøvd seg i luftvernssimulatoren KNM Lucy. 
- Jeg visste ikke helt hva som ville skje, men jeg har hatt det kjempefint. 
Det morsomste var når jeg fikk kjøre ubåten, forteller Marita stolt. 
– Jeg tror pappa likte turen ganske godt også, sier hun, og gløtter bort på faren 
som ivrig stiller spørsmål til besetningen. 

SSttoorr  bbrriittiisskk  ddeellttaakkeellssee  ppåå  JJooiinntt  WWiinntteerr  
Den maritime styrkesjefen under årets Joint Winter blir kommandør 
Hans Christian Helseth. Øvelsen vil pågå i Troms i uke 11 og 12. 
Fra Storbritannia kommer fartøyene kommandofartøyet HMS Albion, 
hangarskipet HMS Invincible, landingsfartøyene RFA Sir Galahad, RFA Sir 
Tristram og RFA Sir Percival, MV Hurstpoint, støttefartøyene RFA Fort George, 
RFA Fort Rosalie, RFA Brambeleleaf, destroyeren DD HMS Manchester 
og fregatten FF HMS Iron Duke. 
Norge stiller blant annet med MTBene KNM Falk, KNM Erle, KNM Jo, KNM Terne,
KNM Skarv, KNM Hauk. Mineryddningsfartøyene KNM Karmøy, KNM Alta, KNM
Otra. Fregattene KNM Bergen og KNM Trondheim, ubåtene KNM Utvær og KNM
Utstein. Kystjegerkommandoen og KNM Vidar deltar også. 

SSaammaarrbbeeiidd  ii  HHaarrssttaadd  
TRONDENES: Kystjegerkommandoen sin nye avtale med Hålogalandssykehuset 
i Harstad vil bringe utdanninga innan sanitet til eit høgare nivå, seier sjefen for
Kystjegerkommandoen Morten Einbu. Avtalen går ut på at Hålogalandssykehuset
sine prehospitale tenester skal samarbeide med Kystjegerkommandoen. Til 
gjengjeld får sanitetssoldatar frå Kystjegerkommandoen hospitera i ambulanse-
tenesta, og avdelinga sine sjukepleiarar får jobbe på sjukehuset i periodar. 

Tommy Vestaas informerer Marita og Jarle 
om hvordan sonaren på en ubåt fungerer.

Holder deg oppdatert

wwwwww..mmaarriinneenn..nnoo
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PÅ STEDET SMIL

EON

Synes du forholdene
er godt tilrettelagt
for fysisk fostring
der du tjenestegjør?

RRoobbiinn  LLoorreennttzzeenn befalselev, 
Befalsskolen i Horten
Ja, absolutt. Sett i forhold til
hvor mange vi er, har vi tilgang
på et veldig godt anlegg for 
trening av mange typer idrett. 

PPååll  AAnnddeerrss  KKoorrnneelliiuusssseenn  –
kadett, Sjøkrigsskolen i Laksevåg
Ja, uten tvil. Nå som lunsj-
trening har begynt er det lagt
opp til at man faktisk får gjort
det man ønsker å gjøre, om 
det skulle være en liten 

restitusjonsøkt eller en ”kjør-på-økt”. 

JJøørruunndd  EEssppeellaanndd  – menig, sjåfør
for Kysteskadren, Haakonsvern
Som sjåfør er det vanskelig å
legge opp til fysisk fostring i
arbeidstiden, men fasilitetene
jeg benytter meg av er 
veldig gode.

ØØyyvviinndd  MMeelllleemm  – menig,
dykker/dekksmann, KV Senja
Vi har faktisk et veldig bra 
trimrom om bord, men det er
vanskelig å bruke det 
når det blir dårlig vær.

BBeenn  DDoovveerr - rekrutt, 
KNM Harald Haarfagre

Det skulle vært litt mer fysisk
fostring på rekruttskolen. 
Jeg synes vi skulle brukt mer
tid i treningsstudio og til løping. 

- Etter rekruttskolen på
KNM Harald Haarfagre 
ble jeg sendt tilbake til
hjembyen Horten der jeg
tjenestegjorde på velferds-
kontoret. Det måtte bli
velferdstjeneste for meg
de 18 månedene militær-
tjenesten varte den gang
det var kald krig i verden.

- Morsom historie? Jeg tok som rekrutt 
initiativet til et korps på rekruttskolen, og 
så vidt jeg vet eksisterer det fremdeles. 
Vår debut som korps var ikke spesielt vellykket.
Rekruttskolen blir jo vanligvis avsluttet med en
representant for admiralstaben som æresgjest
ved paraden. Korpset ble plassert mellom to
brakker vis a vis æresgjesttribunen. 
Det ble prestert taktfast marsjering nedover
leirgata, men alt ble kaos i det
gutta skulle hilse til 

”Sjefen” og skolens ledelse. Takket være 
plasseringen av marsjkorpset mellom to 
brakkevegger, fikk de marsjerende musikken
i ørene akkurat der, et par sekunder tidligere
enn de hadde vendt seg til. 
Resultatet var at samtlige formasjoner kom i
villeste utakt akkurat der det mest gjaldt.
Sjefen for Kysteskadren, Tamber, husker jeg
han het,  fattet etter hvert at den miserable 
forbimarsjeringen hadde en årsak som i alle
fall ikke hadde med dårlig trening å gjøre. 
Etter hvert ble det stort sett bare smil å se på
paradetribunen. Akustikken og ekkoet hadde
fått en hel rekruttskole til å bryte sammen i 
latter. Dette har jeg senere erfart i showbiz; 
- Kan noe gå gærent, så gjør det det,
forteller Rolv Wesenlund 

Mitt beste marineminne: Rolv Wesenlund

Mellom oss: 
Marinen, blir du med?

Det er noko eg har tenkt på i det
siste etter som det går seint mot

mars. Og det er om Marinen skal vera
med å markera kvinnedagen i år. Du er

kanskje ikkje heilt med på kor eg vil hen 
og ristar no lett tvilande på hovudet. 

Men, eg trur eg har eit mål i sikte, for å 
seia det på den måten. 

For i den store undersøkinga som tok for seg
korleis folk oppfatta Forsvaret og dei ulike 
forsvarsgreinene, vart det slått fast at Marinen
er einaste greina som var feminin, mot dei litt
meir maskuline brørne i lyseblått og 
kamuflasjegrønt. Årsaka til at forskarane kom
til ein slik konklusjon var at marineoffiserane

likte å pynta seg, og var opptatt av fin uniform,
nystrøken skjorte og kvite hanskar. Og vegen
frå feminin til feminist treng ikkje vera lang, 
så her er det berre å slengja seg med. Eg ser
det for meg. I toget ville kanskje Marinen 
snakka litt tilforlateleg om det å pynta seg 
og ha nystroken kvitskjorte. I tillegg måtte
Marinen sjølvsagt freista å rekruttere ei og
anna framtidig marineoffiser. 

Det burde blitt fulltreffar det der. 
Så då ser eg deg kanskje då, Marinen. 

Katrine Gramshaug, uansvarleg redaktør



Trangt, sosialt og 
opplevelsesrikt

TIPS Torgeir
om det du som vernepliktig 
eller ungt befal er opptatt av!

Send e-post til tekeland@mil.no, 
eller ring på tlf. 55 50 49 23

BERGEN/SHETLAND: Når de
vernepliktige om bord på KNM
Trondheim får spørsmål om de
kan beskrive tjenesten sin med
tre ord er det disse som går
igjen. Fregattene, som har 55
vernepliktige i tjeneste til en hver
tid, er nettopp det. 

TToorrggeeiirr  GGrraannllyy  EEkkeellaanndd
[tekeland@mil.no]

Jobben som servitør blir muligens sett på
som en kjip og kjedelig tjeneste. 
Men gruppen på fire klager aldeles ikke. 
- Hvis jeg skulle gjort noe annet, så måtte det
eventuelt vært jobben til orlogskaptein Vika,
sier Øyvind Hannisdal. 20-åringen fra
Egersund refererer til skipssjefen på fartøyet.
- Men bare kanskje, fortsetter han. 

Teambuilding
Sammen med Christer Frostmo (20), Simen
Sølie (20) og Aleksander Rise Gallala (19)
utgjør han servitørene om bord. Turen over
Nordsjøen mot Shetland er som en vanlig
arbeidsdag, bortsett fra den overraskende
stille sjøen. 

Skipssjef orlogskaptein Jarle Vika, fører 
fartøyet over Nordsjøen, mot Shetland og
hovedstaden Lerwick denne helgen med
teambuilding som hovedmål. 
- Mine prioriteringer fram til sommeren er 
å gjennomføre aktivitetene i henhold til 
seilingsplanen og øke fokus på fysisk fostring
og teambuilding, forteller han og understreker
at det er viktig for mannskapet å kunne
omgås i andre omstendigheter enn om bord. 

Operativ detalj
I jobben som servitører har de fire guttene
kontakt med hele fregatten, og de fleste har
gjort opp en mening om servitørene. 
I Marinens utsendte hører flere interessante
teorier og historier på banjeren. 
”Servitørene er noen slappinger”, sier en. 
”De gjør ingenting, men det gjør heller ingen
andre, kun artilleristene”, påstår en annen. 

”De er en operativ detalj på skipet”. 
- Vi begynner å høre at vi gjør en god jobb.
Servitørene hadde et litt dårlig rykte, men det
ryktet har forbedret seg nå, forteller de, over
en kopp kakao i mannskapsmessa.
Kveldsmaten er ferdig servert. Oppskværet er
unnagjort. I motsetning til de fleste andre
detaljene, kan servitørene nå ta kvelden og 
få seg en full natt søvn før de i morgen tidlig
blir vekket litt før de andre. 

- Vi har ikke så veldig utfordrende jobb, så
den største utfordringen vår er å ikke gå lei.
Det gjelder å holde motivasjonen oppe, 
forteller Christer Frostmo. Altaværingen var
den første av denne gjengen servitører som
kom til KNM Trondheim. Og stortrives i 
stillingen.
- Når vi er på vakt, så jobber vi hele tiden. Vi
slipper den kjipe ventingen, forteller Simen
Sølie. – Men så må vi jo jobbe mest under
måltidene. Det er litt kjipt, for det er da man
samles og får litt avbrekk, fortsetter han.
- Vi er en veldig operativ detalj, det bør vi
være. Er det tomt for melk i dispenseren er
det tomt helt til en av oss fire fyller den opp.
Hvis en i takkeldetaljen glemmer å skrape
vekk en rustflekk merker vi det ikke, før vi
eventuelt tar inn vann, bryter Hannisdal inn. 

Besetningen  opplevde årets første bad 
under teambuildingsturen til Shetland.



Juicedrill
Med en god porsjon selvironi og god humor får de dagene
til å gå. Egen juice-drill er en av rutinene de har laget.
Juice-drillen består av å ta ut den tomme juicepakken i
dispenseren, og putte inn en ny. “Kravet” er 50 sekunder.
Det har alle bestått. Men ingen har kommet under 
grensen for meget tilfredsstillende på et halvt minutt.
Aleksander Rise Gallala sitter med rekorden på 
34 sekunder. - Det er fire harde sekunder, jeg aner 
ikke hvor jeg kan hente de inn, sier han fortvilet. 
Vel tilbake i Bergen og hovedbasen Haakonsvern 
konstaterer servitørene, skipssjefen og resten av mann-
skapet på KNM Trondheim at det har vært en flott tur. 
- Vi har fått utrettet utrolig mye. I tillegg til mange sosiale
aktiviteter har vi gjort meningsfulle ting sammen. 
Blant annet har vi lagt krans på fire gravlunder og på et
monument til minne for falne nordmenn som omkom
under andre verdenskrig. Vi har hatt mange utrolig fine
opplevelser sammen, forteller skipssjef Vika. 
- Det er på fartøy man får oppleve mest, sier ledende
menig Sølie. Servitøren fra Hurum trodde aldri at Norge
var så flott, selv i de nordlige landsdelene. Gallala fra
Bærum og Hannisdal fra Egersund må si seg enige. 
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VVeerrnneepplliikktt  iinnnn  ii  
eeiinn  nnyy  æærraa
Forsvarssjefens militærfaglige utreiing blei lagt fram mandag 
8. desember. I den forbindelse er det kommet forslag om å
endra på verneplikta og førstegangstjenesten. Eit av forslaga
går ut på å heva dimisjonsgodtgjersla til 25 000 kr for 12
månadars teneste. Det vil også bli meir fokus på  innehaldte i
tenesta. Målet er at det skal bli ein kamp om å komma inn i
Forsvaret, ikkje ein kamp om å sleppa slik det er i dag. Me i
Tillitsmannsordninga i Forsvaret støtter opp om forslaget til
forsvarssjefen, me meiner det er på tide at nokon set fokus på
at forholda til dei vernepliktige. Dei vernepliktige er tross alt
den viktigaste resursen til det norske Forsvaret. Det at befal
skal bli rekruttert ut i frå fyrstegangstenesta stiller me oss
særdeles positive til. Dette vil gjera slik at befalet får erfaring
og ser korleis det er å væra menig sjølv. Det at befalet må
væra eldre for å leia øvingar ser me også på som positivt, dette
vil vera med å betre sikkerheita til dei vernepliktige. 
Me har hatt for mange alvorlige ulykker i Forsvaret i løpet av
året som er gått. Det er eit krav frå oss i Tillitsmannsordninga
at det blir satt fokus på sikkerhet for dei vernepliktige som er
inne til fyrstegangsteneste. 

Eit anna forslag som kjem med den militærfaglige utreiinga er
sesjons plikt for kvinner. Me støttar også dette punktet, me
meiner dette kan vera med på å auka rekrutteringa av kvinner
til Forsvaret. Det er ingen ting som tyder på at ikkje kvinner
kan gjera ein like god jobb som menn i Forsvaret. Me ønskjer
fleire kvinner til Forsvaret, dei har ofte andre tankar og verdiar
enn menn, difor kan dei væra med på å fjerna noko av den
”macho”-kulturen som er blitt i det norske Forsvaret. 
Sesjonen skal bli eit viktigare rekrutteringssystem. Me og
Forsvaret ønskjer dei mest motiverte og beste soldatane til
Forsvaret. Dei som ikkje er motiverte for teneste vil heller ikkje
gjera noko god innsats. Difor blir det viktig å få det attraktivt å
gå inn i Forsvaret, ein må få ein meiningsfylt teneste der ein
har utbytte av kvardagen, ein må få ein grundig utdanning 
som gir studiepoeng slik at ein kan gå tilbake til det sivile med
styrka kompetanse. Det viktigast punktet blir den økonomiske
biten. Dei som har yrkesfaglig utdaning og lærlingtida bak seg
er vandt til å tena mykje meir pengar før dei kjem inn i
Forsvaret. Det må bli slik at den gruppa også ønskjer seg 
inn til fyrstegangstenesta og at dei har noko igjen for eit år 
i Forsvaret.
Me i Tillitsmannsordninga håper at
den Militærfaglege utreiinga blir 
følgt av Forsvarsdepartementet og
Stortinget. Blir den gjennomført så vil
det auka statusen på verneplikta og
me kan oppnå drømmesituasjonen;
det blir ein kamp om å avtena 
tenesta i staden for å sleppa. 

Landstillitsvalt Catho Spissøy 

TILLITSMANNS-NYTT

Simen Sølie, Øyvind Hannisdal, Christer Frostmo og Aleksander
Rise Gallala trives som servitører på KNM Trondheim

FO
TO

: T
O

R
G

EI
R

 G
R

A
N

LY
 E

K
EL

A
N

D
FO

TO
: T

O
R

G
EI

R
 G

R
A

N
LY

 E
K

EL
A

N
D



Det er oppfordringen fra kom-
mandør Hans Christian Helseth.
Han mener at Norge er fattig på
maritime minnesmerker og ser
det som et ansvar å bevare en
av fregattene av Oslo-klassen. 

VViiddaarr  HHooppee  
[vhope@mil.no]

I august 2007 strykes kommandoen på KNM
Narvik som da er den siste fregatten av
Oslo-klassen. De gamle fregattene vil da ha
vært i tjeneste siden midten av 1960-årene.
En over førti år lang historie blir avsluttet
og nye fregatter skal inn i tjeneste.
- Dette gir oss en unik anledning til å øre-
merke en fregatt til museum, sier Helseth
engasjert. 

Unikt øyeblikksbilde
- Norge er fattig på slike minnesmerker.
Heldigvis har forutseende personer de
senere årene tatt vare på fartøyer som
minesveiperen KNM Alta og skøyta
Andholmen, forteller sjefen for
Overflateflotiljen. I tillegg har ubåten
Utstein og missiltorpedobåtene Blink og
Skrei blitt tatt vare på ved Marinemuseet i
Horten. I dag finner en også kanonbåten
Brask ved Haakonsvern i Bergen.   

- En fregatt vil representere Marinen på en
helt annen måte. Siden hele klassen er ute
av tjeneste fra 2007, kan alt utstyret forbli
om bord i nøyaktig den stand det var da
fartøyet var operativt, og dermed være et
unikt øyeblikksbilde for fremtiden, forteller
kommandøren. 

- Bevar KNM Narvik
Helseth får støtte fra skipssjefen på KNM
Narvik, orlogskaptein Svein Erik Kvalvåg.
- Dersom vi skal bevare en fregatt av Oslo-
klassen bør KNM Narvik definitivt bli fartøy-
et vi beholder. Grunnene til det er flere. I
1968 deltok for eksempel fregatten i den
første stående Nato-styrken. I tillegg har
navnet Narvik et spesielt sjøhistorisk klang
over seg, både her hjemme, men også hos
våre allierte, sier han. 

Også stortingspresident og medlem av
Marinemuseets matroser, Jørgen Kosmo,
har engasjert seg i debatten om å beholde
en fregatt. 
- Det er viktig at en av fregattene bringes til
kai på Karljohansvern når disse utrangeres.
Fartøyene ble bygget på Marinens
Hovedverft i Horten og det er her en av 
dem hører hjemme som et levende
museum over en industri- og en seilende
epoke, sier han bestemt.  

Får støtte og sympati
Av Oslo-klassen seiler i dag tre enheter.
Etter planen skal KNM Bergen fases ut i
2005, KNM Trondheim i 2006 og altså KNM
Narvik i 2007. KNM Oslo forliste ved
Marsteinen i Hordaland i 1994 og ble senere
hugget opp, mens KNM Stavanger ble
benyttet som målfartøy i 2002.
Overflateflotiljesjefen føler et spesielt
ansvar i å bevare en fregatt.
- Jeg har snakket med en rekke offiserer og
politikere. Jeg treffer mye støtte og sympati,
samtidig som det advares mot både kostna-
dene og arbeidsomfanget ved å holde fart-
øyet ”ship shape”, sier Helseth. -
Forskjellige driftsformer må vurderes, men
det kan synes som en egen stiftelse, støttet
av Forsvarsdepartementet, lokale krefter og
venneforening, er en mulig vei å gå, legger
han til. 

Hans Christian Helseth 
ønsker å gjøre KNM Narvik 
til museum når kommandoen
strykes på fregatten i 2007.  

- BEVAR EN FREGATT

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