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MARINEN
Marinen består av Kysteskadren, Kystvakten og 
skolene. Kysteskadren er Marinens operative styrke
på sjø og land, mens Kystvakten er i fredstid statens
primære myndighetsutøver på havet og Forsvarets
viktigste virkemiddelet for episodehåndtering i 
havområdene. Skolene i Marinen gir en helhetlig 
sjømilitær profesjonsutdanning slik at personalet
skal være skikket og kompetent til å bruke og
videreutvikle Forsvarets maritime kapasiteter. 
Norge har en svært lang kystlinje og kontrollerer et
havområde som er nesten syv ganger så stort som
vårt fastlandsareal. De maritime styrkene  har en
viktig nasjonal rolle i ansvaret med å overvåke og
håndheve suverenitet i dette vidstrakte området.
Samtidig fyller avdelingene i Marinen de 
internasjonale forpliktelsene gjennom deltakelse 
i Forsvarets innsatsstyrker.  
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Kommandør for sjøstridskreftene

Vi er i full gang med Prosjekt Neptun, som
allerede nå gir bud om at vi vil styrke vår 
operative evne. Vi forbereder oss grundig til
levering av den første nye fregatten høsten
2005, og gleder oss til de fire neste. Vi driver
sjømilitære operasjoner med dagens struktur,
både med Kysteskadren og Kystvakten, med
meget gode resultater. Sammen øver de 
krisehåndtering og håndtering av asymmetriske
trusler fra sør til nord. 

Vi har en kystvakt som hele Forsvaret kan være
stolte av med 15-16 fartøyer på havet og langs
kysten til enhver tid. Kystvakten er statens 
eneste myndighetsutøver på havet og utøver
myndighet på vegne av en rekke andre statlige
etater. Kystvakten holder meget høy kvalitet. 
Alle aktørene på havet og langs kysten er 
uforbeholdne i sin tillit til Kystvakten som 
en seriøs, rettferdig og nødvendig aktør. 

Vi leverer til internasjonal tjeneste, skarpe 
operasjoner, overvåking og anti-terroroperasjoner. 
Vi forbereder ny struktur i henhold til Stor-
tingets vedtak med klar fokus og èn kurs! Vi har
så langt gjennomført en vellykket omstilling. 
Vi er ”Lead Nation” innen Littoral Warfare. Alle
hovedvåpen er ”skutt” og de er fullt operative. 

Vi har utviklet verdens beste minesystemer, 
og vi har utviklet Kystjegerkommandoen som
maritim ISTAR. Helse, miljø og sikkerhet-
undersøkelsen i Sjøforsvaret slår fast at de
mørkeblå stortrives på jobb”.
Dette er bare noe få stikkord som viser at det 
er høyt tempo i Sjøforsvaret om dagen. 
Til det siste punktet: Ja, jeg er klar over at
omstillingen i Forsvaret generelt sliter og at
personellet fra tid til annen synes at ”nok er
nok”. Likevel får vi gode tilbakemeldinger fra
HMS-undersøkelsen. Vi har klare utfordringer,
og de skal vi ta på alvor. 

Når dette leses nærmer vi oss en jule- og 
nyttårshelg som i år ikke gir mange ”gratis”
dager. Det er derfor viktig at dere benytter 
anledningen til å ta igjen både utestående
dager, og i form av ”total avkobling” fra 
hverdagens mas og kjas. Når vi slår fast at 
det er høyt tempo i Sjøforsvaret om dagen, 
er det på tide å si ”Hvil deg Borger – det har 
du fortjent”. Og møt frisk og opplagt til ny dyst i
januar 2005 som blir et merkeår i Sjøforsvaret.   
For vi har all grunn til å være fornøyde: Etter
flere år med debatt og to tunge forsvarsstudier
har Stortinget fattet klare beslutninger om 
hvordan fremtidens Sjøforsvar skal se ut for å

ivareta viktige nasjonale interesser i vårt hav-
område og langs kysten. Dessuten vil fartøyene 
gi effektive bidrag til internasjonal sikkerhet.  
Strukturen, fartøyene og avdelingene er bare 
en side av saken. Taktikk, teknikk og samspillet
mellom enhetene er det som gjør investeringene
om til sjømilitær kampkraft. Derfor har vi et 
betydelig fokus på operativ utvikling.
Eksperimentering, kreativitet og analyse av
øvelsene er prioritert. Ulike marinefartøyer 
og avdelinger skal virke effektivt sammen. 
Vi skal utvikle oss sammen med de andre 
forsvarsgrenene og  ikke minst med andre
lands mariner. 

Det har vært krevende å komme dit vi er nå.
Smertefullt for mange av de involverte, og
omstillingen har krevd både vilje, motivasjon 
og profesjonalitet. Sjøforsvaret var tidlig ute 
og dette har bidratt til å frigjøre ressurser 
for det vi nå bygger opp. 
Jeg er stolt av det vi er i ferd med å få til og 
kan forsikre at Sjøforsvarets sjefer, offiserer,
mannskaper og ansatte vil fortsette å arbeide
hardt for at Norge skal få det Sjøforsvaret det
trenger med de rammene Stortinget har lagt
for oss. 

En velfortjent god og fredfylt julehelg - og riktig
godt, nytt år - ønskes dere alle.
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[ no.8 ] 2004, årg. 1 Matros Steinar Hvalen på 
KNM Bergen var med på 
øvelsesuker i Nord-Norge
2004. Øvelsesprogrammet for
kommende halvår blir 
svært hektisk.

Foto: Mariann Dybdahl, FMS 



Det har snart gått ett år siden
Ketil Olsen dro fra Haakonsvern
til Nato-hovedkvarteret i
Brüssel. Nå skal kommandøren
tjenestegjøre i den irakiske
hovedstaden Bagdad i tre 
måneder. 

- Det er med blandete følelser 
at jeg drar til Irak. Vi skal inn i 
en krigssone og det blir direkte
livsfarlig, forteller han. - Jeg har
aldri blitt skutt på, men jeg er
forberedt på at det kan bli mye
bråk. Samtidig er ikke dette noe
nytt. Folk har gjort dette før, 
sier han.   
Olsen gikk fra sjefstillingen på
det maritime kompetanse-
senteret KNM Tordenskjold på
Haakonsvern til Belgia i januar. 
I dag er han bransjesjef for 
langtidsplanleggingen ved det
allierte hovedkvarteret i Brüssel.
Denne stillingen vil han ha 
frem til august 2007. 

- Jeg gjør blant annet analytiske
tilnærminger til Natos styrke-
behov de neste tiårene. Det er 
en spennende stilling, men det
er rart å gå fra det å lede 250
personer på KNM Tordenskjold
til å styre en gruppe på fem 
personer i Belgia. 

Men oppgaven kommandøren
har fått i Bagdad er ganske
annerledes. 30. juli i år besluttet
Nato å etablere et trenings-
program for irakiske offiserer.
Prosjektet blir kalt Nato Training
Implementation Misson in Iraq.
Olsen skal lede planavdelingen
og ha 13 offiserer under seg. 
- Vi skal legge forholdene til
rette for at irakerne skal kunne
etablere militære styrker, men
hva de velger å gjøre er opp til
dem selv, sier han. 

Nato har i tillegg påtatt seg opp-
draget med å levere det som
trengs av utstyr til treningen,
finne ut hvilke type trening de

skal ha og hvilke type personell
det er behov for. 
- Kort sagt skal vi få dem opp på
beina igjen, sier Olsen som skal
være i Irak i tre måneder.

Ketil Olsen tror overgangen fra 
maritimt miljø til ørkenlandskap 
skal gå greit. 
- Stillingen jeg skal besitte er en 
fellesstilling som kan ledes av alle
forsvarsgrener, smiler han.
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- 46 prosent er veldig mye. Det betyr 
at vi har en kjempeutfordring foran oss.
Vi må lage en ny strategi som 
appellerer til jentene. 
Dan Iversen, informasjonssjef i Verne-
pliktsverket, om at så høy andel av jentene
uttaler at de vil møte på frivillig sesjon.
Aftenposten 7. desember 2004. 

- Det er politiet som er best skodd for 
å hindra terror. Det er også dei som er
best i stand til å handtera eit eventuelt
angrep. Politiet sin styrke ligg i at 
dei til dagleg er ute i samfunnet. 
Det er deira heimebane. 
Arne Johannessen, forbundsleiar i Politiets
fellesforbund i ein kronikk om skilnaden 
på Forsvaret og Politiet. 
Dagsavisen 1. desember 2004. 

- De fleste skadene rammer bevegelses-
apparatet. Det gjelder gjerne knær eller
ankler. Det aller meste av dette 
er knyttet til fritidsaktiviteter og idrett. 
I det hele tatt er det få skader som 
oppstår i aktiv tjeneste. 
Sjef for militærmedisinsk forskning og utvikling,
overlege John Ivar Brevik, om skadene i
Forsvaret. Adresseavisa 6. desember 2004. 

- Jeg er skuffet over at det finnes 
slike holdninger i Forsvaret. Dette er
kommentarer som virker kjønn-
diskriminerende. De burde oppført seg
på en måte som gjør at de har større
respekt for en statsråd, for kvinner og for
kvinnelige politikere. Her gis det uttrykk
for en mannssjåvinistisk holdning. 
Leder i Høyre, Erna Solberg, om offiserers
kommentarer om Forsvarsministerens 
uniformsbruk. VG 1. desember 2004.

INNHOLD

PÅ OPPDRAG NÅ

Skal trene irakere i Bagdad

Kommandofartøyet KNM Vidar har ledelsen i
Natos minerydderstyrke, MCMFORNORTH,
frem til mai 2005. Styrkesjefen har med 
seg 7 offiserer, i tillegg tjenestegjør 
61 på kommandofartøyet.

Fregatten KNM Trondheim deltar i den stå-
ende atlanterhavsstyrken, Stanavforlant, våren
2005. Fregatten har et mannskap på 120.

Minesveiperen KNM Alta er fra midten av
januar med i minerydderstyrken. 
Fartøyet har et mannskap på 36 og vil 
seile i styrken frem til mai 2005. 

Ubåten KNM Utstein går i midten av januar 
ut i operasjon Active Endeavaour. 
Oppdraget i Natos kamp mot terror varer 
frem til mai 2005. Undervannsbåten har 
et mannskap på 22. 
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ØVELSER 2005

Aktiviteten i første halvdel 
av 2005 kommer til å bli svært
høy for de maritime enhetene.
Kontreadmiral Arild Sandbekk

konstaterer at de ulike 
øvingene nærmest står i kø 

frem til sommeren.

- Slik programmet ser ut nå er jeg fullt
inneforstått med at aktiviteten det første
halvåret er meget høy, høyere enn tidligere
år. Dette vil kreve mye av hver enkelt om
bord og på land, og for de som er hjemme
med familien denne perioden. Men jeg 
forventer imidlertid at høsten 2005 blir
vesentlig roligere, sier Sandbekk som er
Kommandør for sjøstridskreftene ved
Fellesoperativt hovedkvarter. 

Synlig for befolkningen
Allerede i februar skytes den første stor-
øvelsen i gang. Deltakerlisten til felles-
øvelsen Battle Griffin 05 er svært stor. 
Hele 10 000 soldater og gaster fra 
12 nasjoner skal delta på aktivitetene 
som foregår i området mellom 
Trondheim og Rørvik. 
- Jeg er opptatt av at Marinen får øvd på 
de oppgavene vi skal være i stand til å løse
både her hjemme og i eventuelle operasjoner
i utlandet. Nasjonalt er det Forsvarets 
oppgaver som er styrende og i Nato-
sammenheng er det de oppgavene tillagt
Nato Response Force (NRF) som påvirker
hva som blir trent på, forklarer Sandbekk. 

Kontreadmiralen mener det er viktig å
arrangere ”live”-øvelser og poengterer at
det er flere ting som ikke kan trenes på i
simulatorer.
- Vi er synlige overfor befolkningen i tillegg
til at vi får demonstrert våre kapasiteter 
og kvalifikasjoner. Vi får også en bekreftelse
på at alle systemer som trengs i gjennom-
føringen av operasjoner fungerer, eller ikke
fungerer. I tillegg er det alltid forhold som
oppstår under slike øvelser som ikke kan
planlegges på forhånd eller trenes på i
simulator, sier han. 

NoTG ledes fra England
Gjennom neste års fire store øvelser har
Marinen flere konkrete mål. Spennet 
varierer fra overvåking og suverenitets-
hevdelse, håndtering av krisesituasjoner 
og evakueringsoperasjoner til etablering 
av sjøkontroll i et ikke-vennlig område.
Sandbekk er sjef for de maritime enhetene
og vil styre øvelsene fra sjøoperasjons-
senteret i Fellesoperativ hovedkvarter på Jåtta.

Kontreadmiralen kan røpe flere nye trekk 
i øvingsåret 2005. Blant annet at det 
skal gjennomføres taktisk gulvspill på
Haakonsvern under den første uken av
øvelse Marvika. 
- Videre skal det taktiske ledelseselementet
Norwegian Task Group (NoTG) underlegges
Maritime Component Commander i
Northwood og ledes fra England under
Nato-øvelsen Loyal Mariner, som er det 
nye navnet på tidligere øvelse Blue Game, 
opplyser han. NoTG blir derfor fienden til de
øvende styrkene og skal gjøre det vanskelig
i operasjonsområdet. NoTG er normalt
direkte underlagt FoHK og seiler med 
kommandofartøyet som per i dag er 
kystvaktfartøyet KV Andenes.  

Høyere øvingsaktivitet i 2005

VViiddaarr  HHooppee
[vhope@mil.no]

JANUAR/FEBRUAR FEBRUAR/MARS

ØVELSESUKER FOR NORWEGIAN TASK GROUP

Hvor: Bergensområdet 
Periode: Uke 5 og 6

Deltakende enheter: 3 fregatter, 2 undervannsbåter, 
2 MTB-skvadroner, KNM Valkyrien, KNM Tyr og 
4 mineryddingsfartøyer. Samt Standing NRF Maritime Group 1 
(nytt navn på STANAVFORLANT) og en nederlandsk fregatt 
og tankbåt.

Fokus: Øve opp og forberede enhetene på øvelse Battle Griffin. 

ØVELSER

2005

ØVELSE BATTLE GRIFFIN

Hvor: Trøndelag, fra Trondheim til Rørvik. 
Periode: Uke 8, 9 og 10

Deltakende enheter: 2 fregatter, 1 undervannsbåt, 2 MTB-skvadroner,
Marinejegerkommandoen, Kystjegerkommandoen, KNM Valkyrien, KNM Tyr
og 3 mineryddingsfartøyer. Også utenlandske enheter deltar.

Fokus: Dette er den norske hovedøvelsen i 2005 med fokus på 
å håndtere kriser og konflikter. Marinen vil trene sikring av 
sjøområder og gjennomføre landsettingsoperasjoner.
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KILDE: FELLESOPERATIVT HOVEDKVARTER

Sjøkommandør Arild Sandbekk 
har et hektisk øvelsesår i vente.



Planleggingen for de største
marineøvelsene starter allerede
halvannet år før selve gjennom-

føringen. I en av hovedrollene
under forberedelsene finner 
vi sjøoperasjonssenteret ved

FoHK som tar for seg alt 
fra utvikling av scenario til 

evaluering og analyse.

Sjøoperasjonssenteret (sjøops) er svært 
sentrale både før, under og etter øvelsene. 
I dag teller operasjonssenteret 43 ansatte og
vernepliktige som er fordelt på tre avdelinger.
Kommandør Haakon Bruun-Hanssen er
leder for sjøops og kommer på et tidlig 
tidspunkt inn i øvelsesplanleggingen. 

- Det er mange aktører med til dels 
mostridende behov og ønsker som er 
med på å påvirke valgene av øvelser.
Forsvarssjefens øvingsprogram som 
fastlegger øvelsene for 2005 utvikles 
med tanke på å tilfredsstille mange av de 
forskjellige aktørenes ønsker, sier han.

Støtter styrkeprodusentene
- I utgangspunktet må det være et uttrykt
behov før man etablerer en ny øvelse.
Behovet uttrykkes gjennom øvingsformål 
og øvingsmål og fremkommer i såkalte
øvingsspesifikasjoner, forklarer han. 
Det er i hovedsak forsvarssjefen og sjefen 
for FoHK som godkjenner de nasjonale
øvingsspesifikasjonene. Men de seinere årene
har imidlertid FoHK prøvd å slå sammen
enkelte øvelser for om mulig redusere antall
øvelser og ressursbruk i forbindelse med
planlegging og gjennomføring.
Etter at Forsvarsdepartementet og forsvars-
sjefen har gitt sine overordnede føringer som 

Sjøoperasjonssenteret 
skaper marineøvelser

VViiddaarr  HHooppee
[vhope@mil.no]

Jan Kenneth Stølen,
Haakon Bruun-
Hanssen og Jan
Aarvold er alle 
sentrale når Marinen
planlegger og
gjennomfører
øvelser. 

APRIL/MAI MAI/JUNI MAI/JUNI

ØVELSE LOYAL MARINER 2005

Hvor: Skagerrak 
Periode: Uke 15, 16 og 17 

Deltakende enheter: 2 fregatter, 1 undervannsbåt, 
2 MTB-skvadroner, Marinejegerkommandoen, KNM Valkyrien,
KNM Tyr og 3 mineryddingsfartøyer.

Fokus: Sertifiseringsøvelse for enheter som 
skal i Nato Respons Forces høsten 2005. 

MINE CLEARANCE OPERATION

Hvor: Baltikum
Periode: Uke 20, 21 og 22. 

Deltakende enheter: KNM Tyr, 
Minedykkerkommandoen og 1 mineryddingsfartøy

Fokus: Årlig operasjon for å rydde miner i farvannene 
utenfor de baltiske landene. 

ØVELSE PLATINUM MARVIKA

Hvor: Kysten langs Sørlandet og Østlandet 
Periode: Uke 21 og 22. 

Deltakende enheter: 2 fregatter, 2 MTB-skvadroner, 
KNM Valkyrien, KNM Tyr og 4 mineryddingsfartøyer,
Minedykkerkommandoen og Kystjegerkommandoen. 

Fokus:  Krisehåndtering og asymmetriske trusler 
(anti-terror).
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ØVELSER 2005

kan være relatert til synlighet og tilstede-
værelse i spesifikke områder, og tilrettlagt
øvelser for allierte avdelinger i Norge og
deltakelse på alliert øvelser utenfor Norges
grense, kan sjøoperasjonssenteret gå mer
detaljert inn i øvelsesplanleggingen. 
- De ansvarlige for styrkeproduksjon i
Marinen er generalinspektør Jan Eirik
Finseth og Kysteskadren-sjef Trond Grytting.
Disse har konkrete øvingsbehov under 
oppøvingen av enhetene som må ivaretas
ved øvelser. I løpet av året skal Marinen 
få øvd på de oppgavene som Marinen skal
være i stand til å løse, enten nasjonalt 
eller i Nato-sammenheng, forteller 
Bruun-Hanssen.

Og kommandøren understreker at flere 
parter får mulighet til å utforme øvings-
spesifikasjonene underveis. 
- Det er den som har godkjent øvings-
spesifikasjonen som er den som bestemmer
innhold og deltakelse på øvelser. 
Imidlertid så har alle berørte parter 
mulighet for å påvirke. Beslutningen er 
lagt på dette nivået for at det skal gi føringer
for både budsjettering, programmering av
aktivitet og for å sikre at fellesoperative
øvingsobjekt oppnås. For eksempel å sikre
deltakelse av fregatter, undervannsbåter 
og maritime patruljefly hvis det skal øves 
på anti-ubåtkrigføring, sier han. 

Er tidlig ute
I følge Bruun-Hanssen er det mye som skal
tas hånd om før Marinen har et øvelses-
konsept som skal gi enhetene den optimale
treningen, og planleggingen starter i god 
tid før øvelsen skal gjennomføres.

- Selve planleggingen for de aller største
øvelsene starter allerede halvannet år før 
gjennomføringen. Sjefen for FoHK har som
regel ansvaret for planlegging og gjennom-
føring, men internt i hovedkvarteret er 
det J7-staben (som jobber med utvikling,
eksperimentering og øving) som leder 
planleggingen godt hjulpet av andre staber
og operasjonsrom, sier han. 

Kommandøren for sjøstridskreftene, 
kontreadmiral Arild Sandbekk, utøver 
operativ kommando for FoHK-sjefen, 
generalløytnant Tomas Colin Archer. 
- Dette medfører at alle Marinens enheter
og styrker ledes fra sjøops, med unntak av
Marinejegerkommandoen. Det medfører
også at sjøkommandøren opptrer som en
maritim rådgiver og stiller maritim 
kompetanse til Colin Archer i planlegging 
og gjennomføring av fellesoperasjoner, 
forklarer Bruun-Hanssen som også har 
høy beredskap hvis noe skulle gå galt 
under en øvelse. 

- Dersom det er snakk om en ulykke blir
våre handlinger avgjort i forhold til ulykkens
karakter og dimensjon. Vårt ansvar er i 
første omgang å lede og koordinere den
støtten som er nødvendig til de skadelidte
og bidra til reduksjon av ytterligere skader, 
i tillegg til også gi informasjon til berørte
både internt og eksternt, sier han. 
Sjøoperasjonssentralen har ansvaret fra
øvelser blir planlagt til den endelige 
evalueringen og følger prosessen fra 
begynnelse til slutt. Og selv om øvelsen 
er over for enhetene, gjenstår fremdeles
etterarbeid for operasjonssentralen. 

- Vår oppgave etter øvelsen er å samle de
erfaringene som ble gjort og vurdere disse
med tanke på forbedringer eller fremtidige
øvelser. Øvelser er formelt avsluttet når en
sluttrapport er utarbeidet, forteller Bruun-
Hanssen. 

JUNI AUGUST SEPTEMBER - DESEMBER

JOINT MARITIME COURSE

Hvor: Skottland 
Periode: Uke 23 og 24

Deltakende enheter: En ubåt fra norsk side. 

Fokus: Dette er et engelsk kurs der Norge deltar for å trene
innen alle konfliktområder fra lavintensitet krise til høy-
intensitet konflikt. Den engelske marinen styrer øvelsen, og
skaper scenarier som er reelle ut fra situasjonen rundt i verden.

ØVELSE NORTHERN SUN

Hvor: Bergensområdet
Periode: Uke 33

Deltakende enheter: En ubåt, KNM Tyr 
og Minedykkerkommandoen.

Fokus: Øve redning av mannskaper fra en havarert ubåt.  

UBÅTSJEFSKURS

Periode: Uke 39, 40, 42, 48 og 49

Deltakende enheter: Ubåter og flere overflatefartøyer.

Fokus: Klarere kandidater for å ta kommando 
på undervannsbåt. 

Haakon Bruun-Hanssen leder de maritime 
øvelsene fra Fellesoperativt hovedkvarter.
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OKTOBER OKTOBER/ NOVEMBER NOVEMBER

ØVELSESUKER FOR NORWEGIAN TASK GROUP

Hvor: Bergensområdet
Periode: Uke 40

Deltakende enheter: 2 fregatter, 2 ubåter, 2 MTB-skvadroner,
KNM Valkyrien og 5 mineryddingsfartøyer.

Fokus: Oppøving og forberedelse til øvelse Flotex Silver.

JOINT MARITIME COURSE

Hvor: Skottland
Periode: Uke 43 og 44

Deltakende enheter: En ubåt fra norsk side

Fokus: Se JMC tidligere

FLOTEX SILVER

Hvor: Nord-Norge
Periode: Uke 46 og 47

Deltakende enheter: 2 fregatter, 1 undervannsbåt, 
2 MTB-skvadroner, KNM Valkyrien, KNM Tyr og 
5 mineryddingsfartøyer, Minedykkerkommandoen,
Marinejegerkommandoen og Kystjegerkommandoen. 

Fokus: Forsvarets fellesøvelse med fokus på basiske 
ferdigheter og sikkerhet innenfor våpen og sensorer.

Norwegian Task Group har fått en
kanonstart og etablerte seg tidlig

i jointforsvaret, men staben har
også fått god omtale fra allierte

styrker. Nå gjør det taktiske
ledelseselementet seg klar for 

å koordinere den maritime 
taktikkdelen av Battle Griffin. 

- Det har bare gått tre år siden NoTG-staben
ble etablert. På denne tiden har vi utviklet evne
til å drive taktisk ledelse. Vi har gått syvmil-
skritt og vi er helt klart kommet for å bli, slår
stabssjef Svein Jarle Jacobsen fast.

- Solid element
På det meste kan NoTG-staben telle hele 
40 offiserer, mens det til daglig jobber 
16 offiserer i kadrestaben. Kommandør Hans
Christian Helseth har det siste året deltatt 
to ganger som styrkesjef og dermed også 
sjef for NoTG under øvelsene Flotex 2003 
og Joint Winter 2004. 
- NoTG har utviklet seg fra å være en idé til 
å bli et solid element for taktisk ledelse på
havet, sier Helseth. 
Han støtter Jacobsens uttalelse om at staben 
er kommet for å bli. 
- I forbindelse med prosjekt Neptun, som er 
et ledd i generalinspektørens plan om trans-
formasjon i Sjøforsvaret, skal NoTG ytterligere
operasjonaliseres. Dette innebærer både selve
styrken som skal utgjøre NoTG og ledelses-
elementet, sier han og legger til at dette vil 
ha stort fokus utover vinteren og våren. 
NoTG-staben driver effektiv kommando 
og kontroll nedover og sidelengs 

i organisasjonen, og også med andre ledelses-
element. Oppdragene får de fra sjøoperasjons-
senteret ved Fellesoperativ hovedkvarter. 
- Vi er et bindeledd mellom den taktiske 
styrken og det operative hovedkvarteret. Vi
innehar planleggingskompetanse, noe som er
avgjørende for å være i forkant av operasjoner,
forteller Jacobsen. 

- Er en forutsetning
Det siste året har staben vært embarkert 
på kommandofartøyet KV Andenes. Nytt 
høyteknologisk utstyr er montert på det 
havgående, ombygde kystvaktfartøyet, noe som 
gjør hverdagen til NoTG-offiserene enklere.  
- Teknologien gir bare muligheter. Vi må ha
kompetanse og erfaring og det har vi i staben,
sier kommandørkapteinen. 
Fra ledelseselementet mottar oppdraget, går 
de gjennom en planleggingsfase og formidler
planen videre før selve gjennomføringen. 
Til slutt rapporteres det tilbake til sjø-
operasjonssenteret. Jacobsen tror at NoTG vil 
få en større og mer uavhengig rolle i fremtiden. 
- På tre år har vi demonstrert at dette er en
forutseting for å operere effektivt på taktisk
nivå hjemme i eget farvann og i internasjonale 
operasjoner, sier han. 

I februar skal staben til sjøs igjen. 
Denne gang for å delta på øvelse 
Battle Griffin, mens i april blir staben 
å finne på ”fiendens” side under 
øvelse Loyal Mariner. Da stiller 
Helseth som styrkesjef for tredje
gang. Erfaringene han dro med 
seg fra Joint Winter i år vil bli 
tatt med.

- NoTG viste spesielt under Joint Winter 
sin verdi og sin berettigelse ved at styrken 
var advanced force commander 
for de britiske amfibiestyrkene. 
De norske fartøyene støttet 
og forsvarte britenes land-
gangsoperasjoner under
vårt egenutviklede
konsept, sier han.  

NoTG er kommet for å bli 

VViiddaarr  HHooppee
[vhope@mil.no] Svein Jarle Jacobsen har hatt 

suksess med NoTG-staben.
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ØVELSER 2005
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Et samlet sjøforsvar er nødvendig
for håndtere krisesituasjoner i

norske områder. Nå vil flagg-
kommandørene Trond Grytting 
og Geir Osen at mannskapene

skal øve mer sammen for å øke
den nasjonale sikkerheten.

Det etter hvert tettere treningssamarbeidet
mellom Kystvakten og Kysteskadren blir 
også godt mottatt hos forsvarsminister 
Kristin Krohn Devold. 
- Sjøforsvaret spiller en vesentlig rolle når det
gjelder overvåkning og kontroll langs kysten 
og i norsk farvann. For å ivareta sine ansvars-
områder er både Kystvakten og Kysteskadren
sammensatt og dimensjonert med ulike fartøyer
med forskjellige kapasiteter av ulik størrelse.
Fokus på samtrening mellom enhetene er en
nødvendig og ønsket utvikling, sier hun. 

Skal bli bedre kjent
- Relasjonsbygging er basis for å kunne operere
effektivt sammen. Dersom Kystvakten (KV) og
Kysteskadren (KE) skal kunne håndtere reelle
krisesituasjoner i fremtiden, er det svært viktig
at vi kjenner til hverandres arbeidsoppgaver,
sier Grytting som er sjef for Kysteskadren og 
får støtte fra kystvaktsjef Geir Osen. 
- For å nå målet om å bli flinkere til å sam-
arbeide må vi bygge personlige relasjoner. 
Det bør være slik at når et kystvaktfartøy 
møter et marinefartøy i leia, skal vi møtes 
og utveksle erfaring, mener Osen.
I 2005 vil vi se tettere samarbeid i form av 
blant annet fellesøvelser for de to operative
avdelingene. Begge sjefene understreker at 
de har ulike oppgaver til sjøs. Osen er ikke
interessert i å gjøre sine offiserer om til 
krigføringsoffiserer. 
- Utfordringene i de sikkerhetspolitiske 
områdene er like viktig for Kystvakten som for
Marinen, men vi har vår spisskompetanse innen
andre områder enn Kysteskadren. Det vil si
innen internasjonalt lovverk, inspeksjon, 
visitasjon og bording. I tillegg har vi 20 års 
erfaring i å operere helikoptre. Alle skal ikke
kunne alt, men vi må kombinere det vi er best
på, sier han. 

Må forstå utfordringene
- Enten det dreier seg om Sjøforsvarets 
primæroppgaver, eller assistansen til det 
sivile samfunnet og kystberedskapen, er
Forsvaret tjent med at vårt apparat er best
mulig trent og samkjørt. Med Kystvaktens og
Kysteskadrens ulike fartøyer og avdelinger, 
disponerer norske myndigheter en unik flåte 
for å håndtere de utfordringene som kan 
dukke opp langs kysten og i norske farvann, 
sier forsvarsministeren. 
- I dag er det uhyre viktig at vi i Kysteskadren
forstår Kystvaktens operasjonsområde og at 
vi forstår de operative utfordringene som KV
kan komme ut for. Vi må lage nye og relevante 
treningsscenarioer hvor vi øver på å kunne
understøtte Kystvakten, blant annet innen billed-
oppbygging, kommando-kontroll, prosedyrer 
og taktikk og det å kunne håndtere krise- og
konfliktsituasjoner som faller inn under 
begrepet suverenitetshevdelse, mener Grytting.

Kystvaktfartøyet KV Andenes er ombygd til 
kommandofartøy for de maritime styrkene.
Kystvaktoffiserene har jobbet tett sammen med
det taktiske ledelsesapparatet Norwegian Task
Group (NoTG) både under øvelse Joint Winter 
og Blue Game. Geir Osen har ikke noe i mot 
å stille fartøyet til disposisjon også gjennom
neste års øvelser.
- Vi har lagt av 35 seilingsdøgn for KV Andenes
som kommandofartøy i 2005. Fartøyet er meldt
inn til øvelse Battle Griffin i februar, opplyser
han.

- Kysteskadren er vår seilende marine. Marinen
skal kunne håndtere en eskalerende krise der
Kystvakten kommer til kort. Marinen skal være
beredt på kamp om nødvendig. En krise i norske
interesseområder vil for øvrig fort bli en felles-
operasjon som vil involvere langt flere enn bare
fartøyer fra KV og KE, sier Grytting.  

Også mindre øvelser
De større marineøvelsene er i all hovedsak 
rettet mot styrkeproduksjon for Kysteskadren 
i samvirke med Luftforsvaret og Hæren. Men
både Osen og Grytting vil ha så mange fartøyer
fra sine avdelinger som mulig med på øvelsene
så lenge det er ressurser og økonomi til det. 
- Gjennom synlig trening med Kystvakten kan 
vi sikre gode kunnskaper og ferdigheter for
hvordan vi håndterer krisesituasjoner. Denne
type øvelser vil jeg planlegge i årsprogrammet
for 2005 etter føringer fra operativ myndighet,
sier Grytting som sammen med Osen påpeker
at de vil kjøre mindre interne øvelser i løpet 
av det kommende året.
- Kystvaktens primære virksomhet er den 
kontinuerlige myndighetsutøvelsen, samt 
rednings- og miljøberedskapen i forhold til 
den daglige maritime virksomheten i norske
områder. Der er derfor vesentlig at sam-
øvelsene med resten av Forsvaret bidrar til 
at også Kystvakten blir bedre forberedt på 
relevante oppgaver uten at dette går ut over 
det daglige behovet for kontroll og bistand. 
For Kystvakten driver primært med 
daglige operasjoner, mens 
Kysteskadren primært øver 
og trener, sier Osen. 

Ønsker mer samøving

VViiddaarr  HHooppee
[vhope@mil.no]

Kristin Krohn Devold mener det
bør være fokus på samtrening
mellom Kystvakten og
Kysteskadren. Her i samtale
med KV Svalbard-sjef Ottar
Haugen.
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Det nye skolebygget på Sjøkrigs-
skolen stod ferdig 1.desember, 
men den offisielle åpningen er
først 12. februar. Skolen vil nå 

få plass til 200 kadetter og 
100 befalselever fordelt på 

over 10000 kvadratmeter. 

På samme tid har de eksisterende bygningene
gjennomgått en grundig rehabilitering.
Prosjektet ble først planlagt i 1997, da det 
viste seg at de ulike bygningene ikke møtte
kravene til helse, miljø og sikkerhet.
- Vi ble pålagt å utbedre eksisterende 
installasjoner som lys, strøm, ventilasjon 
og brannvarsling. Samtidig hadde vi under-
dekning på kontorplasser og undervisnings-
rom. Det gamle skolebygget var rett og slett
ikke tilpasset dagens utdanningsbehov, 
forteller prosjektkoordinator Ronny Angeltvedt.

Får kompakt løsning
For å møte etterspørselen etter kontorplasser
og undervisningsrom, avgjorde ledelsen at
nye bygg skulle oppføres. I tillegg måtte
simulatorbygget utvides for å få plass til de
nye simulatorene som skulle komme. Alt i alt
ble det bestemt at Sjøkrigsskolen skulle 
utvides med hele 3000 kvadratmeter.

- Det er en utfordring å finne de mest 
kostnadseffektive og funksjonelle løsningene. 
Vi har blant annet samlokalisert kontorene og
klasserommene, slik at vi får en mest mulig
kompakt og fleksibel løsning. Ellers har vi
anstrengt oss for at de nye tilbyggene skal
harmonere med de gamle, forklarer
kommandør Tor Vestlie, sjef for Sjøkrigsskolen.

Oppført seg bra
Fra og med neste år vil kadettene kunne
glede seg over nye klasserom og auditorier, 
i tillegg til en flunkende ny spisesal og aula
med plass til 150 personer. Situasjonen har
imidlertid ikke alltid vært så rosenrød i løpet
av byggeperioden.
- De som bor på sjøsiden har opplevd litt støy,
ettersom brakkene vender ut mot bygge-
plassen. Dessuten har det vært en del møkk
og skitt rundt omkring. De aller fleste er 

imidlertid enige om at en utbygging er 
nødvendig og at nye klasserom og auditorier
kommer alle til gode, sier andreårskadett
Kjersti Kalstad Brenden.
Skolesjefen mener både kadettene og 
de ansatte har oppført seg eksemplarisk
under overgangsperioden.
- Kadettene har ikke klaget i det hele tatt,
selv om blant annet oppholdsrommet deres i
overgangsperioden er blitt omvandlet til en
spisemesse. De forstår antakeligvis at dette
er noe som kommer dem til gode, 
forteller Vestlie.

Er fornøyd med resultatet
Prosjektet ble estimert til å koste 128 millioner
kroner for rehabilitering og nybygging, samt
omtrent 20 millioner til inventar. Det er
Forsvarsbygg Eiendomsutvikling i Stavanger
som står ansvarlig for gjennomføringen av
prosjektet.
- Det har til tider vært en utfordring å holde
seg innenfor disse rammene. Noen ganger
trodde vi ikke at vi kom til å klare det, og 
det hendte også at vi måtte vi finne billigere
løsninger enn de vi opprinnelig hadde forestilt
oss. Alt i alt er vi likevel meget fornøyde med
det endelige resultatet, avslutter seniorarkitekt
og prosjektleder Knut Søndrol i Forsvarsbygg.

Utbygging i sluttfasen

Skolesjef Tor Vestlie viser frem 
det nye auditoriet på Sjøkrigsskolen.

TTaaggee  HHeennnniinnggsseenn
[thenningsen@mil.no]
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Marinens hovedbase skal 
gjennom en omfattende 

modernisering for å bli mer
operativ, kompakt og effektiv.

Administrasjon, utdanning 
og støttevirksomhet skal 

sentraliseres mest mulig og
Haakonsvern vil i fremtiden 

deles i en indre og en ytre base.

Det er så langt hovedkonklusjonene i den nye
helhetsplanen for Haakonsvern. Arbeidet
startet i mai 2004 og styringsgruppen for 
prosjektet er ledet av generalinspektør 
Jan Eirik Finseth. 
- Helhetsplanen skal gi arealeffektivisering 
av både administrasjon og undervisnings-
funksjoner. I tillegg utredes det en 
optimalisering av støttefunksjonene. Et annet
viktig grep i helhetsplanen er å etablere 
fleksible og generelle kaianlegg for å effekti-
visere bruken av eksisterende kapasiteter ved
Haakonsvern, skisserer generalinspektøren.

Arbeidet er i tråd med forsvarsministerens
mål om å utvikle en visjonær og kraftfull 
helhetlig plan for utviklingen av base
Haakonsvern. 

Omfattende planarbeid
Den fremtidige basen skal stå frem som 
operativ, kompakt og effektiv. 
- Først og fremst er det de operative kravene
og behovene i den spisse enden som skal 
prioriteres, deretter støttefunksjonene. Dette
betyr at utviklingsarbeidet må bygge på 
forståelse for behov i de enkelte avdelingene
på Haakonsvern. Prioriteringer innen eiendom,
bygg og anlegg skal skje på grunnlag av 
operative vurderinger, forteller orlogskaptein
Fred Arne Sørum. Sørum er totalprosjektk-
oordinator i Sjøforsvarsstaben og medlem 
av prosjektgruppen for helhetsplanen. 

Det er et omfattende arbeid som ligger til
grunn for de forslagene til utviklingsretninger
planen gir for basen.  
- Detaljerte ressursstudier er gjennomført
ved registreringer av hvert enkelt rom i de
bygningene på basen som Sjøforsvaret 
disponerer. Antall arbeidsplasser, møterom,

klasserom og potensialet for ytterligere 
utnytting er nedtegnet spesifikt for hvert 
rom, forteller rådgiver i Forsvarsbygg, 
Bård Bakkejord. 

Det er også gjennomført behovsanalyser i
samarbeid med brukerne på grunnlag av 
oppsettingsplan fred  (OPL/F) og det er laget
oversikter over behovene etter intervjuer.
Behovsdokumentene er omforent med
ledelsen for Sjøforsvarets avdelinger. 
- Forslagene i helhetsplanen vil på den måten
samle og sentralisere driften i de mest 
hensiktsmessige byggene på basen, påpeker
Bakkejord. 

Sentraliserer i færre bygg 
I hovedtrekk betyr dette at administrasjon,
undervisning og støttefunksjoner på sikt 
samles i færre bygg enn i dag. Kaiene utvikles
til maksimalt fleksible, og gis økt bruks-
frekvens. Basen utvikles mot en indre og 
ytre sone og legger til rette for sivil-militært
samarbeid i ytre base. 
Dette gir også en økt sikkerhet for operative
avdelinger i indre base, forteller Bakkejord.

Basesjefen, kommandør Åsmund Andersen,
har tro på de nye løsningene. 
- Målet er å effektivisere, konsentrere og
samle driften, og dermed frigjøre ressurser.
Dette innebærer at vi kvitter oss med 
bygningsmasse. Den enkelte avdeling skal
driftes best mulig, samtidig som helheten 

må være god, påpeker han. Helhetsplanen
skal gjennomgås av hver enkelt avdeling 
for å sikre at spesielle behov ivaretas.
- Helhetsplanen blir et godt tiltak for å kvitte
seg med unødvendige arealer og den jobben
som er gjort er et svært godt grunnlag, sier
sjefen for Kystvakten, flaggkommandør Geir
Osen. Nå er han opptatt av at Kystvaktens
mulighet for å drive daglige operasjoner ikke
blir dårligere. 
- Vi holder i dag til i skreddersydde omgivelser
og dersom helheten tjener på det så flytter vi.
Ulempen med å være på den sikreste delen 
av basen blir at det kan gjøre samarbeidet
med enkelte sivile etater vanskeligere, 
påpeker Osen.   

- Kystvakten har gjennom hele prosessen
vært tydelige på at de har spesielle behov,
både med tanke på beliggenhet og funksjon.
Dette vil det blitt tatt hensyn til når general-
inspektøren fatter den endelige beslutningen.
Hovedmålet er å kunne tilby alle enhetene
lokaler som legger til rette for moderne og
effektiv gjennomføring av virksomheten,
påpeker Sørum. 

Hovedstrategien til styringsgruppen er 
å utnytte eksisterende eiendomsmasse 
best mulig. 
– Det vil eventuelt suppleres med nye lokaler
der eksisterende bygg ikke er egnet eller kan
bygges om, forteller Bakkejord. 

Operativt fokus 
Sjefen for Kysteskadren, flaggkommandør
Trond Grytting, mener helhetsplanen vil føre
til at basen utvikles med enda større fokus på
operative avdelinger, samtidig som
Sjøforsvaret får en økonomisk gevinst.

Grytting mener systemet med en indre og 
en ytre base kan føre til at basen blir mer 
tilgjengelig.
- Den ytre basen rommer for eksempel
idrettsanlegg og velferdstilbud, mens den
indre basen inneholder det som er av operativ
verdi. Dette kan føre til at den ytre basen 
kan gjøres mer tilgjengelig for et bredere
publikum, samtidig som vi beskytter de 
operative kapasitetene, forteller han.

Utvikling av basen vil foregå i flere faser. Den
første delen har fokus på generalinspektørens
avdelinger og virksomhet. I neste fase skal
Forsvarets logistikkorganisasjons virksomhet
utredes. 

Moderniserer Haakonsvern

KKaattrriinnee  GGrraammsshhaauugg
TTaaggee  HHeennnniinnggsseenn

Generalinspektør Jan Eirik Finseth leder 
styringsgruppen for den nye helhetsplanen 
til Haakonsvern.
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Slik blir fremtidens 
Haakonsvern:

1 2

3

45
6

8
7

9

10

Flere av støttefunksjonene vil over tid samles i en planlagt flerbrukshall som kommer 
til å inneholde verksted, garasje, lagre for avdelings- og personlig utrustning og 
skvadronskontorer. I tillegg er mobil logistikk med Combat Service Support-element 
under planlegging. Dette betyr at dagens tilsvarende lokaler for MTB-kommandoen, 
minedykkerkommandoen og utdanningsavdelingen til Marinejegerkommandoen 
etter hvert flyttes og sentraliseres. 

Undervisningsfunksjonene
kraftsamles til hoved-
bygget KNM Tordenskjold,
Skole for sikkerhet og
skipsteknikk, Dykker og
froskemannskolen og 
trener for brann, havari 
og ABC-vern. 
Dette forslaget innebærer
at det gamle bygget til
Havariskolen, Lusi-treneren
og MTB-treningssenter 
på sikt fraflyttes.

Første fase for helhets-
planen for Haakonsvern
har som mål å tilrette-
legge for den pågående
omstilling og effektivi-
sering av Forsvarets 
logistikkorganisasjon
(FLO). Foreløpig frem-
kommer det forslag 
om sentralisering av
logistikkorganisasjonens
administrative 
funksjoner på basen.

Følgende 
vurderes 
fraflyttet:
1.  Kontorbygg UBV

2. Lekteren

3. Sikkerhetsbygget 
KNM T/SSS

4. Bygg KNM Lusi

5. Kontorbygg FLO/D

6. Bygg 1. MR-skvadron

7. Bygg MTB-kommandoen

8. Bygg KV Sør

9. Bygg MTB-treningsenter 
og torpedoskole

10. Bygg Bogøytoppen 
OVVS-skolen 

Det ligger i planene å
utvikle kaikapasitetene 
på Haakonsvern til 
maksimalt fleksible.
Kaiene utrustes til å
kunne ta i mot ulike typer
fartøy for på den måten 
å redusere nødvendig 
kailengde.  Kaiene får 
høyere bruksfrekvens,
investeringer reduseres 
og man oppnår en mer
kompakt base.

Alle administrasjons-
funksjonene sentraliseres 
til Korvetten. I en overgangs-
periode benyttes også
Undervannsbåttrenings-
senter og KNM 
Tordenskjolds Skole for 
sikkerhet og skipsteknikk 
for å dekke behovet.  
Dette betyr at administrasjonen
til Kystvakten,
MTB-kommandoen,
1.Mineryddingsskvadron og
Undervannsbåtflotiljen på 
sikt er planlagt flyttet. 

Grense ytre base
Grense indre base



Ny avtale
sikrer Skagerrak

KV Eigun (bildet) og KV Lafjord 
skal fra januar 2005 

inspisere i Skagerrak.

Etter flere års forhandlinger er Norge, 
Sverige og Danmark endelig klar med felles

avtale for inspeksjon i Skagerrak. 
1. januar 2005 er Kystvakten på plass i

området som lenge har vært under mistanke
for både hvitvasking og fritt fiske.

FO
TO

: K
V 

EI
G

U
N

KKaattrriinnee  GGrraammsshhaauugg
[kgramshaug@mil.no]
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I 2003 ble Norge, Sverige og
Danmark enige om ny Skagerrak-
avtale og aksepterer at fiske-
fartøyer i Skagerrak ikke bare 
kan bli kontrollert av flaggstat, 
men også av kyststat i forhold 
til det området fartøyet befinner
seg. 1. januar 2005 starter 
håndhevelsen av avtalen og 
den norske kystvakten vil være 
på plass med fartøyer.  

Kilde: Fiskeridirektoratet 

SKAGERRAK-AVTALEN

Kystvakten er svært fornøyd med at det nå 
er enighet om hvordan dette området skal
behandles. 
- Det er på høy tid at denne avtalen nå endelig
ser ut til å komme på plass, forteller nest-
kommanderende i Kystvaktskvadron Sør,
Endre Barane. Nå ser han frem til å kunne
øke Kystvaktens tilstedeværelse i dette 
utsatte området med fartøy både fra indre- 
og ytre kystvakt.  

Ingen kontroll 
De tre landene har siden Skagerrak-avtalen
ble inngått i 1966 hatt gjensidig adgang til å
fiske i Skagerrak utenfor fire nautiske mil fra
hvert lands grunnlinje. Regler for utøvelse av
fisket i området har i en årrekke vært om-
forent mellom partene og håndhevelse har i
utgangspunktet vært flaggstatens ansvar.

- Det vi har sett er at håndhevelsen av avtalen
har vært svært begrenset i dette området.
Kystvakten kunne bare inspisere norske fiske-
fartøyer, noe vi også gjorde på begynnelsen av
1990-tallet. Men fordi de andre landene ikke
gjorde tilsvarende, ble dette oppfattet som
urettferdig overfor de norske fiskerne og den
norske kystvakten sluttet med inspeksjoner,
forteller Barane.  

Dette har gjort Skagerrak til et attraktivt
område for ulovligheter og Kystvakten har
mistanke om at det blant annet foregår 
hvitvasking av fisk i området. 
- Samtidig har vi sett at det er tilnærmet 
lik fritt fiske her, påpeker han. 

Norsk initiativ  
Derfor tok Norge initiativ til å få på plass en
ny avtale og i 2003 ble partene enige i at 
fiskefartøyer ikke bare kan bli kontrollert av
flaggstat, men også av kyststat i forhold til
det området fartøyet befinner seg. Dette betyr
at hvis et norsk fartøy seiler over midtlinjen

og inn i dansk sone vil det i dette området
kunne bli underlagt kontroll både fra dansk
og norsk kystvakt. Tilsvarende kan norsk
kystvakt kontrollere fartøyene som fisker
innenfor den norske midtlinjen. 
- Med Skagerrak-avtalen, kan faktisk fiskere
fra Sverige og Danmark nå drive lovlig fiske
helt inn til fire nautiske mil fra land, til tross
for at Norge nå har innført 12 mils territorial-
grense, påpeker Barane. 

Prioritert område  
Kystvakten lar KV Eigun og KV Lafjord 
spesialisere seg på den nye avtalen. 
- Dette området er både høyt trafikkert og
svært folketett, og som eneste etat med 
tilgjengelige ressurser på havet, prioriterer vi
nå dette området ytterligere, forteller sjefen
for Kystvakt sør, Edvard Winther Johansen.  
- I tillegg til fiskeriinspeksjon i Skagerrak, 
blir en svært viktig oppgave å holde øye med
den internasjonale trafikken som passerer
gjennom Skagerrak på vei til Norge. Vi vet at
det foregår smugling av alle slag i dette
området og vi ønsker at vår tilstedeværelse vil
være med å få bedre kontroll på problemet,
påpeker Winther Johansen. 
- Den første tiden vil kystvaktfartøyene bruke
på å gjøre seg kjent med farvannet og det nye
fiskeriet de skal inspisere, forteller han. 
På den måten håper Kystvakten det blir bedre
kontroll over aktiviteten i området og det er
tilslutning mellom partene om å prioritere
kontroll i området Skagerrak allerede fra
januar 2005. Norge og EU har også kommet
til enighet om å starte arbeidet med å harmo-
nisere det tekniske regelverket i Skagerrak
med tilsvarende regelverk i Nordsjøen.  

Øker i Oslofjorden 
I tillegg til å være til stede i Skagerrak for å
håndheve den nye avtalen øker også den indre
kystvakten tilstedeværelsen langs Oslofjorden
neste år.  

- Tradisjonelt har ikke Kystvakten hatt en så
høy tilstedeværelse i dette området og vi ser
et bredt spekter av oppgaver Kystvakten blir
nødt til å ta tak i når vi lar fokuset gå lenger
østover også for den indre kystvakt, sier
Winther Johansen. 

Oppgavelisten dreier seg om alt fra å få 
ned tallet på drukningsulykker og redusere
promillekjøring og smugling, til oppsyn med
naturressurser og fiskeri. Kystvakten har
også notert seg et stadig økende fritidsfiske 
i Oslofjords-området, noe som kystfiskerne
mener går ut over fiskebestanden. Dette er
noe Kystvakten vil ta tak i og blant annet ved 
å drive opplæring i regler for fiske både med
teine og garn, før de starter å håndheve
regelverket. 

- Vi kommer også til å informere i lokalmedia
og de ulike etatene om at vi er til stede i 
nye områder slik at folk vet hvorfor vi er her,
forteller han.

Hard prioritering
Med totalt syv fartøyer i hele Kystvaktskvadron
Sør blir Winther Johansen nødt til å prioritere
ressursene hardt for å dekke hele området. 
I tillegg vil det første nye indrekystvaktfartøyet
som kommer om et år bli dedikert den østlige
sonen, og Kystvakten ser også på muligheten
for å styrke området med to fartøyer fra indre
kystvakt. 

- Vi er hele tiden på jakt etter måter å 
drive mer effektivt. Vi jobber blant annet 
systematisk med risikoanalyser i forhold til 
de inspeksjonene vi gjennomfører og vurderer
når vi kan forlate et området for å komme 
tilbake senere, forteller han. 
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NORGE-DANMARK

NORGE-SVERIGE

Grunnlinjen.

Tidligere territorial grense 
fire nautiske mil. 

Fiskerigrense seks nautiske mil 
(gjelder kun for nordmenn). 

Norges “nye” territorialgrense 
er 12 nautiske mil gjeldende 
fra 1. januar 2004. Tidligere var 
dette fiskerigrensen til Norge. 

Norges økonomiske sone 
(NØS ytergrense) 



JANUAR

I Marinen no. 1: I slutten av januar kom første
utgave av I Marinen ut. Når året er omme har
Sjøforsvaret levert 11 utgaver av bladet. 

”Rocknes”-forliset: Den tragiske ulykken som
rammet lasteskipet ”Rocknes” ved Vatlestraumen
utenfor Bergen 19. januar kostet 18 menneske-
liv. 16 fartøyer og et personell på 200 deltok 
fra Sjøforsvaret under det omfattende rednings-
arbeidet. 12 personer overlevde ulykken.

Minedykkere til Irak: 13. januar satte syv
eksplosivryddere fra Minedykkerkommandoen
seg på fly til Irak for å være en del av Hærens
ingeniørkompani. Marinepersonellet ryddet en
rekke typer forskjellig eksplosiver fra den 
pågående krigen og tidligere kriger i landet.
Oppdraget varte frem til juli. Totalt 16 mann 

var deployert til Irak fra  
Minedykkerkommandoen.

Tiårsmarkering: Flere av besetnings-
medlemmene var til stede da KNM Oslo-
forliset høytidlig ble markert ved 
Marstein fyr i Austevoll 24. januar, 
på dagen ti år etter forliset. 

FEBRUAR

Møtte KNM Kvikk-foreldrene: Generalinspektør
Jan Eirik Finseth lovet å komme frem til 
en løsning som gagner begge parter i 
KNM Kvikk-saken da han møtte foreldrene 
på Haakonsvern 6. februar. I en analyse utført
av HMS Sjø ble det fastslått at tjenestegjørende
på KNM Kvikk har hatt 4,6 ganger høyere risiko
for å få barn med misdannelser. 

Kurs for Middelhavet: Fregatten KNM Narvik
seilte ut i tjeneste for Nato-styrken 
STANAVFORLANT 15. februar. 
Mannskapet på 120 deltok i styrken frem til
juni, og var også en periode inne i operasjon
Active Endeavour, som er en Nato Artikkel 
5-operasjon i krigen mot terror. 

Fergeslep: 21. og 22. MTB-skvadron fikk et litt
annerledes oppdrag enn ventet da de hadde
øvelse i Austevoll syd for Haakonsvern.
Missiltorpedobåtene ble kalt opp for å hjelpe 
en HSD-ferge som hadde mistet maskinkraften.
Uken etter var MTB-ene i gang igjen med slepe-
operasjoner. Denne
gangen var det laste-
skipet ”Dallington” 
som trengte hjelp. 

Trente opp ledelsen:
Krisehåndtering stod i fokus da Kysteskadrens
ledelse trente på å utvikle støtteplaner i forhold
til å kunne understøtte enheter som er på opp-
drag langt fra hjemmebasen. 

MARS

Årets anlegg: 5. mars var det duket for bygge-
bransjens ”Oscar”. Prisen for årets bygg og
årets anlegg skulle deles ut, og Haakonsvern
orlogsstasjon stakk til slutt av med den siste pri-
sen. Marinebasen fikk prisen for miljøsanering-
en som er gjort de siste årene. 

Fregatten vokser: Den første baugblokken på
KNM Fridtjof Nansen kom på plass i mars.
Byggeleder Terje Nylund var fornøyd med utvik-
lingen. - Også de skipstekniske systemene inni
fartøyet er montert og koblet opp, opplyste han. 

Nye navn i Sjøforsvaret: De seks MTB-ene i
Skjold-klassen fikk navn i mars. Fartøyene skal
hete ”Skjold”, ”Storm”, ”Skudd”, ”Steil”, ”Glimt”
og ”Gnist”. I tillegg vant Harstad Kystvaktens
navnekonkurranse for det nye havgående fartøy-
et som får navnet KV Harstad. 

Fikk fortjenestemedalje: Kommandørkaptein
Svein Eidsvik var tydelig stolt da han mottok H.
M. Kongens fortjenestemedalje i gull 3. mars.
Den populære dykkerlegen har vært ansatt i
Sjøforsvaret siden 1973 og har gjort en stor inn-
sats i hele dykkermiljøet, også sivilt. 

Advance force: Øvelse Joint Winter ble en viktig
øvelse i forhold til konseptutvikling og eksperi-
mentering for fellesoperativ taktikk. For første
gang hadde en norsk task group-sjef rollen som
advanced force commander i en amfibieopera-
sjon.    

NYHETSBLIKK 2004

APRIL

Tømmer fartøyene for søtsaker: Sjefen for
Saniteten i Sjøforsvaret stod for årets aprilspøk 
i Sjøforsvaret. Jan Sommerfelt-Pettersen gikk
ut og sa at det innen januar 2005 skulle bli
pålagt å innføre totalforbud mot søtsaker og
annen usunn mat i hele Sjøforsvaret. Det var
flere som gikk fem på …

Regnfulle marinedager: Til tross for grått 
bergensvær møtte hele 4000 publikummere
fram for å ta del i Marinens dager i Bergen.
Hele 18 fartøyer fra Norge, Tyskland og
Nederland holdt åpent skip. 

God morgen, KV Andenes: Deler av TV 2s 
direktesendte program ”God Morgen, Norge!”
kom om bord på Nato-kommandofartøyet KV
Andenes da Blue Game-styrken lå fortøyd i
Oslo. Blue Game 2004 var den største øvelsen
som foregikk i Nord-Europa i år, og mer enn 
60 fartøyer fra 13 nasjoner i tillegg til luftstyrker
deltok. Flaggkommandør Trond Grytting var
taktisk styrkesjef for de maritime operasjonene.
Det var hele 6000 medvirkende personene til
øvelsen.

Saniteten i full beredskap: 13. april tok
Saniteten i Sjøforsvaret over hurtigruten 
M/S Midnatsol. Saniteten samarbeidet med
Helse Bergen på å øve hurtigruten som 
hospitalskip. En kirurgisk enhet ble satt om
bord og pasienter ble transportert til og fra 
skipet med helikopter. Øvelsen fant sted 
sentralt i Vågen i Bergen. 
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MAI

Maritim folkefest: Tusenvis av mennesker fylte
opp havnen i Oslo da hele Blue Game-styrken
klappet til kai. Havnebesøket med marine-
fartøyene var et av de største i hovedstaden, 
og rekrutteringsbrosjyrene til Luftforsvaret 
og Marinen forsvant som varmt hvetebrød. 

Norsk styrkesjef: 28. mai tok kommandør-
kaptein Per Kartvedt over som sjef for Natos
stående minerydderstyrke i Nord-Europa,
MCMFORNORTH. Bergenseren er stasjonert 
om bord på kommandofartøyet KNM Vidar 
og skal fylle sjefsrollen i ett år. 

Fikk velfortjent medalje: 27. mai kunne 
MTB-mannskapene som deltok i operasjon
Active Endeavour i 2003 endelig få den 
etterlengtede medaljen for internasjonale 
operasjoner. 
- Medaljen har en viktig symbolsk verdi. 
Det er viktig for oss å få den på uniformen, 
sa kapteinløytnant Bård Eriksen. 

JULI

Hjem etter strålende innsats: Minedykkersjef
Morten A. Høvik var stolt over innsatsen til sine
underordnede da syv minedykkere kom hjem
etter tjeneste i Irak. I drøye tre måneder ryddet
mannskapet mellom 10-15000 ueksploderte
sprenglegemer. På det varmeste oversteg 
temperaturmåleren 55 grader i skyggen. 

Gir plass til nye fregatter: I sommermånedene
startet Forsvarsbygg og Sjøentreprenøren 
arbeidet med å gjøre Haakonsverns havn
dypere. Dette for at de nye fregattene i Fridtjof
Nansen-klassen skal kunne komme seg inn 
til marinebasen. 

Reddet roere: Olav Lie Gundersen og Tommy
Skeide var slitne, men i godt mot da Kystvakten
plukket dem opp. Roerne hadde kommet omtrent
halvveis fra Norge til Færøyene da KV Lafjord
foretok en udramatisk redningsoperasjon.    

JUNI

Fellesforbundet i streik: 400 sivile verksted-
arbeidere gikk for første gang ut i streik i 
juni etter at det ikke ble enighet mellom
Forsvaret og Fellesforbundet. 

Markerte D-dagen: 7. juni fant hele 140 nord-
menn veien til Normandie. Dette for å markere
60 år siden det historiske slaget. - Samholdet
mellom oss er unikt, selv etter så mange år, sa
Hakon Lunde, formann i Marinens Krigsveteran-
forening. De norske veteranene fikk også et
minnesmerke i den franske byen Hermanville-
sur-Mer. Statuen ”Orlogsgasten” er laget av
kunstneren Per Palle Storm. Også to norske
mineryddingsfartøyer deltok i markeringen. 

Ferske ubåtsjefer: 9. juni kunne kursleder Kjell
K. Aabrekk presentere to nye norske ubåtsjefer
etter et knallhardt år med undervisning.
Løytnantene Oliver Berdal og Ruben Grepne-
Takle skal de neste årene operere ubåter.

Feiret 20-årsdag: Kystvaktskvadron Nord på
Sortland var pyntet til fest da basen feiret 20 år.
Over tusen feststemte nordlendinger fant
veien til kystvaktbasen. 

Døpt og sjøsatt: - Måtte hell og lykke følge
deg og ditt mannskap på alle hav, sa
forsvarsminister og gudmor, Kristin
Krohn Devold, da KNM Fridtjof
Nansen ble døpt og sjøsatt i El
Ferrol. Rundt 2000 personer
møtte frem under den historiske
seremonien. Få minutter etter
ble KNM Roald Amundsens 
første blokk heist til beddingen. 

Beordret til kai: 17. august mottok Sjøforsvaret
melding om at store deler av planlagt seiling i
Kysteskadren skulle stoppes for å få Forsvarets
budsjett til å gå i balanse. Meldingen ble møtt
med blandet kritikk, men kort tid etter ble det
bevilget ekstra ressurser til å opprettholde noe
av seilingen. 

Engasjerte til debatt: Over 350 ulike aktører
innen norsk sjømakt, deriblant stortings-
president Jørgen Kosmo,  var samlet da Sjø-
militære Samfund inviterte til Ulvik-seminaret
2004. Hovedtema var Norges sikkerhetspolitiske
utfordringer og utviklingen i Sjøforsvaret.

Ferske fregattsjefer: Bergenserne Hans Petter
Midttun og Bjørn Egenberg blir de første skips-
sjefene på henholdsvis KNM Roald Amundsen
og KNM Otto Sverdrup. Produksjon av de to 
fregattene startet opp i år, mens den første 

fregatten, KNM Fridtjof Nansen, ble døpt og 
sjøsatt i juni. Egenberg er i dag skipssjef 

på KNM Bergen, mens Midttun 
leder KNM Roald 

Amundsens 
kadrestab. 

AUGUST 

Ferske MTB-sjefer: Marius Olsen og Espen
Rasmussen blir skipssjef på de to første MTB-
ene i Skjold-klassen, KNM Skjold og KNM Storm.
I dag er de to skipssjefer på KNM Ravn og KNM
Falk. Disse stillingene skal de kombinere med
de nye i Skjold-klassen. I mars starter KNM
Skjold-besetningen opp med fabrikkurs.  

Marinens sprekeste besetning: Mannskapet på
fregatten KNM Trondheim stakk av med første-
premie i årets marinathlon, en halvårlig idretts-
konkurranse som har pågått mellom de for-
skjellige fartøyene og avdelingene i Kysteskadren.
Skipssjef Jarle Vika mottok stolt på vegne av mann-
skapet premien som var en ny ergometersykkel.

- Ta ansvar: Dette var beskjeden fra Universitet
i Bergen da første delrapport i Sjøforsvarets
helseundersøkelse, HMS Sjø, ble offentliggjort i
august. Sjøforsvaret har iverksatt flere tiltak for
å bedre de ansattes helse og sikkerhet.  
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SEPTEMBER

Fikk operere helikopter: Rekkevidden på KV
Andenes ble betydelig utvidet da Kystvakten 
endelig fikk operere Lynx-helikopter fra det 
havgående fartøyet. 

Dykkeøvelse på Haakonsvern: Minedykker-
kommandoen hadde ledelsen da dykkeøvelsen
Deep Divex ble avholdt på Marinens hovedbase.
Deltakere fra fem land hadde blant annet 
eksplosivrydding ned til 80 meter som tema. 

Rekruttene imponerte: Sommerkullet fra rekrutt-
skolen KNM Harald Haarfagre imponerte
Vernepliktsverkets sjef da han inspiserte 
rekruttene. - Jeg har aldri før opplevd så positive
ungdommer. Dette er helt klart Forsvarets beste
ambassadører, skrøt Per Strømnes. 

Samlet maritime spesialstyrker: Deltakere fra
USA, Danmark, Tyskland og Nederland møtte 
frem da vertsnasjonen Norge arrangerte øvelse
Autumn Waves i Ramsund. Fokus under øvelsen
var maritim innsetting, helikopterinnsetting og 
ildstøtteplattform. 

ABC-samarbeid: 15. september møttes 
representanter fra Norden for å diskutere ABC-
samarbeid mellom de nordiske marinene på Skole
for skipsteknikk og sikkerhet på Haakonsvern. 

Satte kvinner på dagsorden: Nettverk for kvinnelige
befal hadde både forsvarssjef Sigurd Frisvold og
likestillingsombud Ingrid Dåsnes som deltaker 
da de arrangerte debatt om kvinners rolle i
Sjøforsvaret på Haakonsvern 7. september. 

Minedykkere til Island. Personell fra
Minedykkerkommandoen deltok på øvelse
Northern Challenge på Island for å ta del i en
eksplosivryddeøvelse sammen med en rekke
nasjoner.

NOVEMBER

Banebrytende nordsjøstrategi: I november testet
Kystjegerkommandoen ut Istar-kapasiteter for en
alliert amfibiestyrke. Kystjegerne deltok på øvelse
Joint Maritime Course i skotsk farvann sammen
med personell fra Minedykkerkommandoen.   

Møtte samarbeidspartnerne: Sjøforsvarets 
tilstedeværelse i Nord-Norge er god, men den 
skal bli enda bedre, slo FoHK-sjef Tomas Colin
Archer fast da han hilste på generalinspektør 
Jan Eirik Finseth i Bodø om bord på KNM Bergen. 

Sammen om Battle Griffin 05: Flaggkommandør
Trond Grytting og brigader Robert Mood samarbeider
i forkant av storøvelsen Battle Griffin 05 som går av
stabelen i februar. I november møttes de to lederne
for å diskutere blågrønne fellesløsninger. 

Nye fartøyer i indre kystvakt: Endelig ble det
avgjort hvem som skal bygge Kystvaktens nye 
fartøyer. I løpet av vinteren 2006 skal de fem nye
fartøyene være operative. 

Operativt influenssveip: Etter nesten 10 års arbeid
ble Alta-klassens influensminesveip erklært 
operativt. Den sterkt etterspurte kapasitet i Nato 
vil bli tildelt MCMFORNORTH fra januar 2005.
Influensveipet som nå er utviklet blir betegnes 
som ett av verdens beste.

KNM Tyr på langtokt: Gjennom fire uker sammen
med Minedykkerkommandoen ryddet KNM Tyr 
innrapportert sprengstoff i form av miner
og ammunisjon. Oppdraget fant sted fra 
svenskegrensen til Stadt. 

DESEMBER

Ni uker på tokt: 4. desember kom KNM Statsraad
Lehmkuhl hjem etter ni uker i atlantisk farvann.
Skuta, som var lastet med hundre ivrige førsteårs-
kadetter, stoppet opp på Kapp Verde, i Natal og i
Azorene etter starten fra Las Palmas 30. september. 

Internasjonalt sjefskurs: 4. desember ble også
årets ubåtsjefskurs avsluttet. Det 37. kurset i rekken
hadde et internasjonalt preg med en amerikansk
og en canadisk deltaker. Den eneste norske del-
takeren er kapteinløytnant Thomas Andersen.

Ny forsvarssjef: 10. desember kom meldingen om
at general Sigurd Frisvold går av som forsvarssjef.
Generalløytnant Sverre Diesen overtar som 
forsvarssjef 1. april 2005. Han sitter nå i stillingen
som militær assisterende departementsråd i
Forsvarsdepartementet.  

Middelhavsubåt: 17. desember kom 
undervannsbåten KNM Ula hjem etter deltakelse 
i overvåkingsoperasjoner for å forebygge terror-
virksomhet. Ubåten seilte til Middelhavet 8. august.
Med dette har Marinen nærmest vært kontinuerlig
i Middelhavet siden angrepet mot USA 
11. september 2001. Bidragene har vært fire 
fregatter, fire undervannsbåter og én 
MTB-skvadron. 

Hjem fra MCMFORNORTH: 15. desember kom
kommandofartøyet KNM Vidar og minejaktfartøyet
KNM Karmøy hjem til en velfortjent juleferie 
fra den stående Nato-minerydderstyrken
MCMFORNORTH. I høst brukte styrken den 
autonome undervannsfarkosten Hugin for første
gang i Nato-sammenheng til søk etter miner. 

Taktisk båtskvadron 
på plass:
I løpet av 2004 har
Marinejegerkommandoen
etablert en taktisk 
båtskvadron hvor 
hovedoppgaven 
skal være maritim
innsetting av 
spesialstyrker.

OKTOBER

Nervepirrende finale: Arvid Notland og Torbjørn
Solstad fra Sjaluppen stakk av med førstepremien 
i Marinens kokkekamp i oktober. Fem finalister
sloss om å bli Marinens beste kokker. KNM Bergen
og Nato-basen i Brüssel tok andre og tredje plass. 

Nato-besøk i St. Petersburg: Den norskledede
minerydderstyrken MCMFORNORTH, med 
styrkesjef Per Kartvedt i spissen, besøkte
Russland i oktober der de blant annet diskuterte
det militære samarbeidet mellom Russland og
Nato.

Full aktivitet i nord: Etter tildeling av midler for å
opprettholde noe aktivitet i Kysteskadren dro flere
fartøyer og avdelinger til Nord-Norge for å øve. 
Et tettpakket program inneholdt blant annet force
protection (styrkebeskyttelse). 

- Kvinnene må kvoteres inn: Det mener Odd Arne
Nissestad i Sjøforsvarets skoler som i oktober 
presenterte deler av doktorgradsavhandlingen sin.
Undersøkelsene han har gjort viser at Sjøforsvaret
trenger flere kvinnelige egenskaper for å kunne
utvikle oppdragbasert ledelse. 

KV Harstad til Norge: 8. oktober kom det 85 meter
lange havgående kystvaktfartøyet til verftet i 
Ålesund for utrusting av utstyr. Selve fartøyet 
ble bygget i Romania. KV Harstad blir døpt 
28. januar og er da klar for tjeneste. 

Grüner Aal 2005: Tre norske og to tyske 
undervannsbåter, i tillegg til tre støttefartøyer. 
Årets øvelse Grønne ål sammen med den tyske 
marinen ble heftig. Hele 30 torpedoer ble avfyrt 
i treningsfeltene syd for
Haakonsvern. 

Neptun i gang: Prosjekt
Neptun skal styrke den 
operative evnen, samtidig
som antall årsverk 
skal ned. I oktober 
var prosjektet i gang. 
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Flaggkommandør Trond Grytting,
sjef for Kysteskadren
Mye viktig har skjedd i år. Vi har fått etablering av
Fridtjof Nansen-besetningen, Marinens mine-
dykkere har deltatt i  operasjoner i Irak i samarbeid
med Hærens ingeniørbataljon og vi har deltatt med
fregatt og undervannsbåt på anti-terroroperasjoner
i Middelhavet. I tillegg har Kystjegerkommandoen
vært om bord på HMS Albion under Joint Maritim
Course i skotske farvann. Norwegian Task Group
har vært med i ”Advance Force”-operasjoner med
britene under øvelse Joint Winter 04, og Natos 
største marineøvelse i år, Blue Game 04, hvor 
trening på asymmetri og ISTAR stod i fokus. 
I tillegg har vi øvd med Kystvakten i suverenitets-
håndtering og anti-terroroperasjoner i Nord-Norge.
Dette bare for å nevne noe. 

Flaggkommandør Atle Karlsvik, 
sjef for Sjøforsvarets skoler
På den positive siden må det være at Stortinget
besluttet den fremtidige maritime strukturen. 
En struktur som blir marginal, men balansert og 
av meget høy kvalitet. På den negative siden må det
være det signalet Stortinget sendte til alle norske
offiserer ved å fjerne vårt spesielle stillingsvern.
Personlig tror jeg ikke det i praksis vil bety veldig
mye i forhold til tidligere, men signalet om at
Stortinget ikke verdsetter eller skjønner det 
spesielle ved vårt yrke er trist.

Kommandør Haakon Bruun-Hanssen, 
sjef for sjøoperasjonssenteret, FoHK
Under Stortingets behandling av Stortings-
proposisjon nummer 42 slo Forsvarskomiteen 
fast at Norge er en maritim nasjon, og fulgte opp
denne uttalelsen med å prioritere utviklingen av 
og nyinvesteringer i Marinen. Denne prioriteringen
har vi sett konkrete eksempler på i løpet av 
2004. I juni ble den første av de nye fregattene 
sjøsatt og døpt i Spania. Dernest opprettholdt
Stortinget sitt vedtak om bygging av seks nye 
MTB-er. Den erkjennelse at Norge og Forsvaret 
satser på Marinen er for meg meget motiverende. 

Kommandør Åsmund Andersen, 
sjef for Haakonsvern orlogstasjon
Egentlig mener jeg ikke det har skjedd de store
eller viktige ting for Marinen dette året. Utviklingen
går i en retning som jeg synes er trist. Ressursene
kyststaten Norge er villig til å bruke på Marinen er
langt fra tilstrekkelig til å løse de oppgaver vi står
overfor. Marinen blir stadig mindre og mer usynlig
langs vår egen kyst og i våre egne havområder.
Skulle jeg peke på noe positivt må det være at det
nå synes som om man er enig om en størrelse på
den strukturen vi skal ha. Så får håpe at det ikke
kommer ytterligere reduksjoner og at vi får nød-
vendige driftsmidler til å holde fartøyene seilende.

Fenrik Sverre Wetteland, 
kadett på Sjøkrigsskolen 
Det jeg mener er det viktigste som har skjedd 
i Marinen i år er det fokuset som ble satt på
Forsvarets økonomi og bruk av penger etter 
vedtaket om å legge de fleste fartøyene til kai.

Rolf Otterbu, 
lagersjef for skipslageret
Det viktigste er det med omstilling. Det berører jo
alle, både høy og lav. Alle blir på en måte involvert.
Det skaper litt usikkerhet og frustrasjon.

Kapteinløytnant Eirik Otterbu, 
skipssjef på KNM Hinnøy
Etter min mening har det skjedd to store ting 
dette året. Det ene er sjøsettingen av KNM 
Fridtjof Nansen, mens det andre er at ELMA- 
og AGATE-influenssveip endelig er ferdig og 
klar til operativ bruk.

Flaggkommandør Elisabeth Natvig, 
Sjefen for Forsvaretskompetansesenter 
For min egen del tror jeg etableringen av et 
felles kompetansesenter for hele Forsvaret 
kommer til å bli sentralt fremover. 
For Sjøforsvaret er dette viktig fordi forsvars-
grenen tradisjonelt har hatt små fagmiljøer 
innen kommando, kontroll og informasjons-
systemer, men får nå tilgang til 
mye mer kompetanse. 

Befalselev Kjetil Nilsen, 
Sjøheimevernet 
Det er ikke store oversikten jeg har enda. For tiden
har jeg mer enn nok med meg selv og skolegangen.
Det er bra at de fikk fartøyene på vannet igjen. 

Kommandør Jan Sommerfelt-Pettersen, 
sjef for Saniteten i Sjøforsvaret
Egentlig så har det ikke skjedd noe spesielt. 
Men jeg synes det er viktig hvordan vi har klart 
å omstille oss og gjort jobben vår skikkelig.  

Kjell H. Vestvik, 
avdelingsleder for ubåtbunkeren i Laksevåg
Det viktigste som har skjedd i Marinen i år er at
strukturen til de seks undervannsbåter i Ula-klassen
skal videreføres, og at nødvendige modifiseringer
skal gjennomføres. Et annet viktig moment for
ubåtavdelingen er at ”Kobben til Polen”-prosjektet
er fullført som en del av avhendingsprosjektet i
Forsvaret. Kobben-klassen har etter mitt syn vært
en suksess fra vi fikk båtene på 1960-tallet,
gjennom mange års operasjoner og i forbindelse
med rekondisjoneringen på slutten av 1980-tallet. 

Kommandørkaptein Leif Tore Michelsen, 
stabsprest Sjøforsvaret
Jeg mener det viktigste som har skjedd i Marinen 
i år var sjøsettingen av fregatten KNM Fridtjof
Nansen. 

Orlogskaptein Rolf Johan Ledal, 
områdetillitsvalgt Vestlandet, 
Befales Fellesorganisasjon 
Det viktigste er at vi ikke har hatt noen alvorlige
personellulykker. I 2003 var det mange ulykker. 
I år har vi unngått dem. 

Hva er det viktigste som har skjedd i 2004?

Kommandørkaptein Steve Olsen, 
sjef for Kystvaktskvadron nord
Kystvakten har fått tre viktige områder som 
er avgjørende for den videre strukturen på
våre enheter. I Stortingsproposisjon 1 for 
budsjetterminen 2005 er Kystvakten tilført
ekstra midler og pålagt å drifte to av de tre
fartøyene som er i den statlige slepebåt-
beredskapen. I tillegg er det etablert en 
kystvaktsentral på Sortland som overvåker 
og rapporterer all aktivitet på 
fiskefeltene, noe den gamle 
bruksvakta gjorde tidligere. 
En tredje sak som er at 
Forsvarsdepartementet 
ga klarsignal til å 
bygge nye fartøyer 
til den indre 
kystvakten. 

Flaggkommandør 
Arild-Inge Skram, 
stabssjef i Sjøforsvarsstaben
Etter min mening er 
stortingsbeslutningen om 
fremtidig struktur og det 
arbeidet som både har 
pågått og vil pågå 
fremover for å realisere 
det viktigste som har 
skjedd i år.

Orlogskaptein 
Ole Jørgen Eikanger, 
rekrutteringssjef 
i Sjøforsvaret 
Dåpen av KNM Fridtjof 
Nansen var en viktig 
markering for det nye 
Sjøforsvaret. Og så er det 
stort at Sjøforsvaret 
igjen er den mest 
populære forsvars-
grenen som 
ungdom søker 
seg til. 



Det norske Forsvaret skal ifølge flertallet på
Stortinget bruke over 30 milliarder kr neste år. 
Det er mange penger, og vi må da forvente at
Forsvaret fyller sin hovedoppgave, å sikre oss mot
de reelle truslene mot nasjonens sikkerhet.  Men
hvilke er disse truslene, eller er dette i grunnen helt
feil spørsmål. Bør vi ikke heller stille spørsmålet:
Hva er det vi ønsker å forsvare, og dernest 
dimensjonere Forsvaret? 

Mange hevder at mangel på drøfting av dette
spørsmålet gjør det vanskelig å beregne den nød-
vendige strukturen. Det åpner veien for at det er de
kortsiktige truslene som fanger oppmerksomheten
og blir dimensjonerende. Dette kan avhjelpes på
ulike måter, for eksempel gjennom å etablere et
permanent, nasjonalt sikkerhetsråd, som kan føre
en løpende debatt om hva slags utfordringer vi står
overfor.
SV har tillatt seg å stille spørsmål ved om det virke-
lig er i Afghanistan og Irak vi best trygger vår sikker-
het. Vi er enig i at vår sikkerhet avhenger av en
rekke internasjonale forhold, og at vi kan ha egen-
interesse av å delta i internasjonale operasjoner med
FN-mandat, men det er ikke likegyldig hvor vi deltar.

Fokuset på skarpe militære operasjoner utenfor
våre geografiske nærområder har blitt forsterket i
betydelig grad gjennom den omstillingsprosessen
flertallet på Stortinget vedtok i forbindelse med
behandlingen av langtidsproposisjonen i vår.
Vedtakene i vår er en klar tilpasning til den prosessen
som har pågått i Nato de senere årene, der først Out
of Area-konseptet ble vedtatt, og så opprettelsen av
Nato Response Force (NRF) og den nye kommando-
strukturen. Dette er forhold som i sterk grad trekker
Norge inn mot internasjonale militære operasjoner
på kort varsel, gjerne utenfor Nato-landenes egne
territorier, og som ikke nødvendigvis styrker vår 
sikkerhet.

Trenger internasjonalt samarbeid
Som et lite land er Norge avhengig av velfungerende
internasjonalt samarbeid og klart definerte interna-
sjonale spilleregler. Norge har interesse av å styrke
folkeretten og motvirke at det folkerettslige forbudet
mot maktbruk blir undergravd. Vår sikkerhet kan
etter SVs mening best trygges gjennom en helhetlig
tilnærming til utenriks-, forsvars- og sikkerhets-
politikk. Et sterkt humanitært og fredspolitisk 
engasjement bør spille en nøkkelrolle i norsk uten-
rikspolitikk. Dette forutsetter at Norge opptrer 
selvstendig i forhold til stormaktsinteresser, med
konsekvent forsvar for menneskerettigheter og
demokrati, og en tillitvekkende ressursforvaltning.  

I dag har Norge inntatt en rolle preget av lojalitet til
allierte, en nasjon som påtar seg internasjonale verv
mer enn å reflektere over hvilken innsats som best
gir oss økt sikkerhet. Deltakelsen i Enduring
Freedom i Afghanistan og Irak nå er eksempler på
dette, og det resonnementet en del fremfører om at
dette vil gi oss fordeler når vi sjøl en gang kommer i
knipe, synes å være noe lettvint begrunnet. Er det
ikke heller slik at de som vil komme oss til unn-
setning dersom vi skulle trenge det, er de land 
som har egeninteresse av det, nemlig de landa i 
vår nærhet som har felles sikkerhetspolitiske 
interesser med oss?

SV vil altså ha en mer helhetlig tilnærming til
forsvar og sikkerhet, og mener at Norge må legge
økt vekt på at også konfliktforebygging, arbeid for å
fremme menneskerettigheter, rettferdig fordeling,
humanitær bistand og styrking av folkeretten bidrar
til å trygge freden og styrke vår sikkerhet. Etter SVs
mening må Forsvaret i langt større grad enn i dag
konsentrere seg om andre oppgaver enn offensive
internasjonale operasjoner, og dette danner grunn-
laget for de alternative disposisjoner SV gjør på 
forsvarsbudsjettet. Forsvaret må organiseres som 
et resultat av en vurdering av hva vi ønsker å 
forsvare, ikke etter hva vi til enhver tid er redde 
for kan komme til å skje.

Sikrer kystsikkerheten
SV vil som et eksempel legge stor vekt på kyst-
sikkerheten. Norge har suverenitetsansvar for
områder som er sju ganger så store som land-
områdene våre. Kystvaktberedskapen og sikkerheten
langs kysten må styrkes, både som en konsekvens
av den dramatiske økningen i russisk oljefrakt og
annen frakt langs kysten og behovet for en solid 
ivaretakelse av Forsvarets oppgaver i forbindelse
med ressursforvaltningen. Den legitimiteten Norge
har etablert og kan opprettholde gjennom solid 
forvaltning av havressursene er den fremste 
garantisten for stabilitet i våre store suverenitets-
områder, enten det nå gjelder i forhold til 
petroleumsvirksomheten, de rike fiskeriene, eller
andre ressurser som det er etterspørsel etter.

Det er vedtatt å utvide Norges sjøterritorium fra
4 til 12 nautiske mil for å styrke sikkerheten til sjøs.
For at målsettingen om dette skal nås, må det gis
tilstrekkelige ressurser til at et utvidet territorium
kan overvåkes og norsk suverenitet håndheves. Det
er nødvendig med et tett militært-sivilt samarbeid
og maritim tilstedeværelse i forvaltningen av vårt
sjøterritorium. Det må også eksistere klare ansvars-
forhold og tilstrekkelig beredskap i forhold til de
alvorlige situasjonene som kan oppstå ved den svært
omfattende frakten av olje langs kysten vår. 

Vi har kommet lengre med dette i denne 
stortingsperioden, men det er svært mye som står
igjen. Det er for eksempel slik at Kystvakten står
overfor svært store utfordringer knyttet til ressurs-
kriminalitet i nordområdene. Det er et dårlig signal
vi sender andre land når vi ikke greier å holde antall
seilingsdøgn oppe, sjøl om kvaliteten på 
seilingsdøgna er forbedret.

Behovene må styre 
Ubalansen i Forsvarets økonomi, ved at det fremdeles
ikke er samsvar mellom Stortingets strukturvedtak
for Forsvaret og vedtatte budsjettrammer, er igjen
økende. Jeg vil vise til vedtaket om bygging av nye
MTB-fartøy i Skjold-klassen, som vil bli en betydelig
økonomisk belastning. Det samme gjelder 
fregattene, som vil innebære betydelige økninger 
i driftskostnader når de kommer i operativ drift.

Den videre forsvarsplanleggingen må ta
utgangspunkt i klart definerte og reelle behov, og
ikke andre hensyn, slik diskusjonen om de nye 
missiltorpedobåtene viste, da hensynet til forsvars-
industrien åpenbart må ha vært tungtveiende for
enkelte partier på Stortinget. I diskusjonen om nye
kampfly virker det også som om diskusjonen
omkring fordelene for norsk industri er viktigere 
enn det store spørsmålet. Vil slike fly dekke våre
sannsynlige behov for luftoperasjoner i årene fra
2015-2045? Det er et spørsmål det er opptil flere
meninger om.

Den sittende regjering ønsker at mange av 
oppgavene til Forsvaret skal konkurranseutsettes og
privatiseres. Dette er rein ideologi fra regjeringens
side, med god støtte fra Fremskrittspartiet. Det 
finnes ingen økonomiske beregninger som tyder på
at dette vil gi økonomisk gevinst for Forsvaret. 
I tillegg skaper det meget dårlig motiverte 
medarbeidere i den organisasjonen som føler at 
de skal erstattes av andre. SV, Arbeiderpartiet og
Senterpartiet ga i merknadene til budsjettet for 2005
klar beskjed om at disse partiene aktivt vil mot-
arbeide privatisering av Forsvaret. Nedbemanningen
skjer nå raskere enn antallet oppgaver som fjernes.
Dette har resultert i at mange har en vanskelig
hverdag med mye overtid. Omstillinga bør etter SVs
mening nå bremses opp slik at uroen i organisa-
sjonen ikke skygger for arbeidet med å få til for en
slankere organisasjon med færre oppgaver.

Forsvaret er fremdeles sterkt forankret i folket.
Det er en stor utfordring å omstille Forsvaret uten at
dette går utover forsvarsviljen, til dem som har sitt
virke i Forsvaret, eller til alle dem som har vilje til å
yte en innsats til fellesskapet gjennom verneplikten
eller over skatteseddelen. Den utviklingen vi nå ser,
med en politisk ledelse som ikke synes å ha god nok
kontroll med omstillingen, med et forsvar som 
stadig gjør feilslåtte investeringer og ikke er i stand
til å få godkjent sine regnskaper, skaper et ufortjent
dårlig rykte, som vi ikke kan leve med over tid, uten
at det vil gå ute over viljen til å opprettholde et sterkt
og troverdig forsvar. Derfor må det ryddes opp.
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Romantisk hjemkomst

SPØR GIS
BALANSERT MÅLSTYRING OG STRATEGISKE KART
Jeg leser ukentlig om hvor effektivt vårt forsvar skal
bli, men jeg må bare innrømme at jeg skjønner lite.
Nå har vi også fått Sjøforsvarets strategiske kart,
ikke misforstå meg, jeg mener også at slike ting 
er særs viktig. Dessverre er det mitt inntrykk at
innenfor dette området florerer det mer fyndord 
enn faktiske resultater. Det er klart at det er viktig
med et mål eller visjon og en styring mot dette
målet, men jeg synes ikke ledelsen evner å 
bekjentgjøre verken strategi eller status. 
Balansert målstyring (BM) er altså den nye 
styringsformen, hva er egentlig nytt? 
Har ikke ledelsen alltid krevd målbare resultater?   
”Ofte stilte spørsmål” - er en tom side under ledelse
og styring på vårt intranett, dette tyder dessverre på
manglende interesse for BM. Dette må vi snu for det
viktigste for ledelsen er å få kommunisert strategien
slik at vi får en felles kultur for forandring mot
målet. Alt for sjeldent opplever jeg en troverdig
fremstilling av hva vi får igjen for forsvarsmidlene 
og en historisk sammenligning herom. Koster det
mer å holde en fregatt operativ i år enn i fjor, 
hvorfor og hva gjør vi med det? Det er hva det 
hele dreier seg om ”more bang for the bucks”. 
Oddgeir Holen, orlogskaptein (Spørsmålet er forkortet)

Sjøforsvaret er helt i startfasen hva angår bruken
Balansert målstyring (BM) som metodisk støtte-
verktøy til ledelses- og styringsprosessen. 
Vi har et stykke igjen før vi har klart å opparbeide
den nødvendige erfaring og modenhet for å kunne
tilpasse den akademiske modellen av BM, med alle
dens “fyndord”, til vår virksomhet. Overgangsfasen
fra dagens styringsmodell til fremtidens modell vil
sikkert by på en del utfordringer, noen ganger 
sikkert også frustrasjoner. Men, som de fleste 
av oss har erfart, er dette en nødvendig og 
uunngåelig del av endringsprosesser.
Etter mitt skjønn er det tre vesentlige 
momenter som gjør BM til et nyttig verktøy”:
BM gir en unik mulighet til å samkjøre hele
Forsvarets militære organisasjon gjennom en 
felles metodisk tilnærming til ledelse og styring. 
BM som et godt verktøy for å kunne kommunisere
gjeldende strategi ut til organisasjonen på en 
enkel og presis måte. BM-metodikken vil bidra til 
å beholde helhetsoversikt og fokus i en tid med
mange endringer. 
For å vite mer om Sjøforsvarets 
strategi og Balansert målstyring 
se Sjøforsvarets intranettet. 

Spør på intranett 
Spalten spør generalinspektøren 
fortsetter på intranett i 2005. 
Fortsett med å sende inn spørsmål 
til kontreadmiral Jan Eirik Finseth 
og svarene vil komme fortløpende 
på “Spør GIS”-siden på nett.  

Det første Oddgeir Hepsø (24)
gjorde da han kom hjem fra
Sjøkrigsskolens høsttokt var å fri
til sin kjære Rigmor Landrø (23).
Og kadetten fikk akkurat det
svaret han ønsket.

Opplæringsskuta KNM Statsraad Lehmkuhl
var presis da den seilte inn Vågen i Bergen
lørdag 4. desember. De hundre kadettene
om bord ble møtt med kraftige saluttsmell
fra Bergenhus festning. Etter 65 dager 
til sjøs i tre kontinenter fikk rundt 300 
nysgjerrige fremmøtte høre sjantisang 
fra bryggekanten i det skuta klappet til 
kai for siste gang i år. 

Men det var fenrik Oddgeir Hepsø som stjal
showet. Kadetten ropte opp jenta som 
han har vært sammen med i seks år, 
før han satte seg på kne.
- Jeg har lovet deg at når dette skulle 
gjøres, så skulle det bli gjort på en spesiell
måte. Og dette må da absolutt være 
spesielt. Vil du gifte deg med meg?, 
sa kadetten før han fikk sitt ja. 
Det lykkelige paret ble møtt med stor 
applaus i det bergenske høljregnet.  
Etter å ha vært til sjøs med lederutvikling
og sjømannskap i fokus siden 30. september,
er det snart tid for julefeiring for kadettene.
Først venter etterarbeid etter skoletoktet 
og noen prøver. Over nyttår er kadettene 
tilbake på skolebenken på Sjøkrigsskolen
for å fortsette bachelorutdanningen innen
militært lederskap.

Ingen tuktet marinejegerne
Hele 400 deltakere møtte opp under årets
KNM Tordenskjold-staffet på Marinens
hovedbase Haakonsvern. En av de påmeldte
lagene var Marinejegerkommandoen som
gjorde rent bord i samtlige øvelser.
Marinejegerne fikk full pott i både svømme-,
tautrekking- og staffettkonkurransene. 
I finalen stilte 22. MTB-skvadron med 
et solid lag og var innledningsvis bare 
centimetre fra å trekke ut motstanderen.
Marinejegerne slo imidlertid av brasene 
og vant til slutt også denne øvelsen. 
KNM Tordenskjold-stafetten er en årlig
begivenhet i Marinen. 

Vil svømme jorden rundt
Idrettsavdelingene i Marinen kjører nå i
gang en ny kampanje. Denne gangen vil
idrettsoffiser Dag Bjarto få brukerne av
svømmehallen på Haakonsvern til å 
svømme jorden rundt. Kampanjen har fått
navnet Prosjekt distansesvømmer og topper
fjorårets kampanje der marinepersonellet 
svømte fra Norge til Kabul.
- Denne gangen sikter vi enda høyere. 
Nå skal vi svømme hele jorden rundt, 
og kravene for å bli distansesvømmer 
er at du svømmer 20 000 meter på seks
uker, sier orlogskaptein Bjarto. 
- Vi er interessert i å få nye mennesker uti
bassenget. De hundre første som klarer å
bli distansesvømmer, blir belønnet med en
tøff pulsklokke, lover idrettsoffiseren.

TIPS

I Marinen er på jakt etter det gode tipset som kan bli en fin 

artikkel eller spennende reportasje i bladet. 

Skal fartøyet eller avdelingen din i gang med noe spennende,

eller er du irritert, sint eller glad for noe som skjer, 

så er det bare å ta kontakt med redaksjonen. 

I Marinen lover t-skjorte til de beste tipsene 

som blir brukt i bladet. 

Kontakt I Marinen på telefon 55 50 39 42 

eller redaksjonen@marinen.no 

Oddgeir Hepsø og kjæresten Rigmor Landrø fikk stor applaus da kadetten gikk ned på kne.
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Full fart i Nansens fotspor
450 kilometer med isbre stopper

ikke Finn Oscar Karlsen.
Sjøkrigsskolekadetten tok 

med seg pappa Finn Yngve og
søsteren Else Christine på 

ekte ekspedisjonstokt i helten 
Fridtjof Nansens fotspor. 

- Det var egentlig faren min som var pådriver
bak. Han har lest mye om Nansen og hans
ekspedisjoner. Vi valgte å reise for å utfordre
oss selv, samt utvikle friluftslivsinteressen og
familierelasjonene, forteller Finn Oscar
Karlsen, kadett på Sjøkrigsskolen.

Sponset av Sjøkrigsskolen
Sammen med faren Finn Ynge og søsteren
Else Christine fulgte han ruten som den 
norske eventyreren og forskeren, som også
har gitt navnet til den første av Forsvarets
fem nye fregatter, hadde gått 116 år tidligere.
Sjøkrigsskolen fikk nyss om ekspedisjonen og
bestemte seg for å sponse grønlandsfarerne
med nødvendig utstyr, deriblant goretex-
uniformer og feltrasjoner.
- Turen er en relevant ledelsesutfordring for
det vi holder på med på Sjøkrigsskolen.
Ledelse handler mye om interaksjon og 
samarbeid mellom mennesker. Ved å trene 
på å fungere i en gruppe under press, vil 
man lære mer om seg selv, og hvordan 
man påvirker andre, forklarer Karlsen.

450 km med isbre
Ekspedisjonen begynte på østkysten av
Grønland, fortsatte over innlandsisen og 

endte så på vestkysten. Reisen avviker mini-
malt fra Nansens opprinnelige ekspedisjon,
og terrenget og utfordringene er de samme. 
- Vi betalte en lokal fangstmann for å frakte
oss til Fridtjof Nansens halvøy. Underveis traff
vi andre fangstfamilier, og vi ble servert ferskt
selkjøtt på et svaberg. Det var spennende å
møte en slik kultur. De lever i et barskt miljø,
forteller den unge kadetten.  
Fremme på Fridtjof Nansens halvøy begynte
selve ekspedisjonen. Grønland er dekket av
en enorm isbre som skjuler omtrent hele øya.
For å komme over på den andre siden må ca
450 kilometer med isbre bestiges. 
- Det var slak oppstigning i begynnelsen uten
store bresprekker. På 1500 meters høyde
begynte en endeløs slette av is og snø. På ca
2800 meter nådde vi høyeste punkt langs vår
rute, og områdene rundt toppen var preget av
veldig mye dårlig vær. Vi hadde et par dager
med voldsomt uvær, og en temperatur som
krøp ned til 36 minusgrader. 

LLaarrss  AAnnddrree  FFllaatteenn
[lflaten@mil.no]

Nydelig skiseiling i 
hastigheter opp mot 
50 kilometer i timen.



Full fart på skiseil
- Da vi kom forbi bretoppen forandret land-
skapet seg. Hele veien mot toppen hadde vi
opplevd motvind, men nå fikk vi medvind. Det
gjorde at vi benyttet oss av skiseil, akkurat
som Nansen. Det var kjempemoro å oppleve
det samme som ham, selv om utstyret vårt
var noe videreutviklet. Totalt seilte vi et sted
mellom åtti og hundre kilometer, forteller
kadetten. 

- Senere møtte vi mildere vær med overvann
og smeltevann. Det var en fin forandring fra
det hvite isødet, men det gav oss også nye
problemer i form av smelteelver. Vi måtte gå
opp og ned i elveleiene, noe som var ganske
utfordrende. 30 km fra kanten av breen ble
det så ille at vi valgte å brenne to pulker og
fortsette med en pulk og tre sekker, forklarer
han.
- Ved enden av breen ankom vi Austmanna-
tjenn. Der startet vi en tre-fire dagers marsj
gjennom et vanskelig terreng til vestkysten.
Problemene her var tett vegetasjon og flere
smeltevannselver, men i motsetning til isødet
bestod området av et rikt dyreliv, sier han.

Unngikk skader
Til slutt kom familien fram til Fridtjof
Nansens teltplass, enden på reisen. På 19
dager hadde de gått 450 km på ski og over 50
km til fots. 
- Det var en hard tur og alle gikk ned i vekt.
Til å begynne med gikk vi åtte timer om
dagen. Etter hvert økte vi på. Den hardeste
delen av turen var fotturen på slutten.
Gjennom alt krattet, det var desidert tyngst.
Heldigvis klarte vi å unngå alle belastnings-
skader, og det er fordi vi hadde trent godt på
forhånd, forteller han.

Karlsen fremhever den gode opplæringen 
i Forsvaret som en av årsakene til at 
ekspedisjonen gikk så smertefritt.
- Jeg har tidligere tjenestegjort som jeger-
lagfører i Finnmark, og der lærte jeg mye 
om vintertjeneste. God planlegging noe av 
det aller viktigste med å legge ut på en slik
ekspedisjon. 
Karlsen anbefaler andre, både kadetter og
eldre offiserer, å prøve seg på utfordringen.
- Når min gamle far klarte det bør mange
andre klare det også, ler han.

FRIDTJOF NANSEN
(1861-1930)

Zoolog, polarforsker og 
internasjonalt kjent humanist.

Gikk i 1888 år over Grønlands
innlandsis fra øst til vest. 
Ledet seinere Fram-ekspedisjonen
til Arktis fra 1893-96 og nådde 
sammen med Hjalmar Johansen
i 1895,  88 grader 4 minutter,
noe som er lenger nord enn noen
til da hadde vært på ski. På vegne
av Folkeforbundet ledet han fra
1920 repatrieringen av krigs-
fanger. Som høykommissær 
innførte han nansenpass for
statsløse og ledet i 1921 de 
europeiske lands hjelpearbeid
ved hungersnøden i Russland. 
I 1922 fikk han Nobels fredpris 
og i juni 2004 ble fregatten KNM
Fridtjof Nansen døpt, den første
av i alt fem nye fregatter. 

Kilder: www.caplex.net og 
www.marinen.no

Familien Karlsen: 
Fra venstre Finn Yngve, 
Else Christine og Finn Oscar. 
(Foto: En lokal fangstmann)

Ekspedisjonsdeltakerne begynner å nærme seg vestkanten av breen, og merker at 
våren er på fremmarsj. Her er det overvann og smeltevannselver.
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AKKURAT NÅ:
Kommandørkaptein
Helge Rind Flostad

Aktuell fordi:
Ansvarlig for Sjøforsvarets årsprogram 
og nettopp klar med programmet 
for 2005. Har reklamert så godt 
for Norge som øvingsland at 
Nato-styrker planlegger å 
besøke Norge tre ganger 
neste år.

PORTRETTET AKKURAT NÅ PORTRETTET AKKURAT NÅ  

Navn: Helge Rind Flostrand

Alder: 49 år

Familie: Kone og fire barn (25, to på 21 og en på 19). 
Tre barnebarn. 

Stilling: Flåteplanlegger og leder for Sjøforsvarets 
avdeling for plan og styrkegenerering. 

Bakgrunn: Sjøkrigsskolen, diverse kurs i inn og utland,  
stabsskole I og II og Forsvarets høgskole. 
Tjeneste fra MTB og fregatt.  Sjef overvannsvåpen-
skolen og Forsvarets stabsskole, sjøforsvars-
avdelingen. Kom fra stilling ved Natos hovedkvarter 
i Norfolk da han begynte i Kysteskadren.  

EN VANLIG ARBEIDSDAG: 
- Jeg er alltid tidlig på jobb. Det er utrolig hva man får gjort 
i timen fra 7 til 8. Ellers så bringer hver dag nye utfordringer og
problemstillinger som må løses. Mye tid går med til koordinering
på forskjellige nivåer. Noe tid brukes også til ukentlige faste 
møter, men jeg har alltid ment at man får gjort mye også 
utenom formelle møter. 

MIN BESTE TJENESTE: 
- Å være skipssjef på fregatt har uten tvil vært den mest givende
jobben.  Når man er skipssjef har man et helt unikt ansvar for 
fartøy og besetning. Det finner jeg ikke igjen i sjefsstillinger 
i staber på land. 

INTERESSER: 
- Jeg skulle gjerne hatt mer tid til å spille golf. 
Men med et hus fra 1928 er det alltid mye å gjøre. 
Vi har et aktivt sosialt liv og produserer egen lutefisk. 
Jeg liker å lese, både faglitteratur og skjønnlitteratur 
og Gunnar Staalesen er en favoritt siden jeg bor 
midt i kulissene til mange av hans kriminalromaner. 

HVORDAN MARINEN BØR UTVIKLE SEG: 
- Jeg håper den flåtestrukturen som vi har valgt får bestå en 
tid fremover for å gjøre enhetene i stand til å løse de 
oppgavene som de skal. Dessuten ønsker jeg meg en 
forutsigbar økonomi for aktiviteten. 
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Flåteflostrand
Mens noen av oss andre synes vi
driver langtidsplanlegging når vi
tenker flere måneder frem i tid,

er flåteplanlegger Flostrand
bekymret når han har mindre

tidsperspektiv enn to år. 

- Som flåteplanlegger ønsker jeg å ha en horisont
som strekker seg flere år frem i tid. Selvsagt er 
det som ligger lengst ut i tid minst detaljbestemt,
men vi sparer mye ved å kunne planlegge lang tid
fremover, forteller kommandørkaptein Helge Rind
Flostrand.

I begynnelsen av desember begynner årsprogrammet
for neste år å falle på plass. De planlagte øvelsene
er passet inn med internasjonal deltakelse, enheter
som skal delta i Nato Response Forces (NRF) 
skal  etter planen  få den treningen de trenger og
representasjonsoppgavene som er lagt inn kommer
ikke i veien for det operative fokuset. Først da kan
årsprogrammet endelig godkjennes. 

Detaljert planlagt
- Jeg jobber mot et utrolig vidt spenn av kontakt-
flater for å få programmet satt best mulig sammen.
Sjøforsvaret skal levere enheter både til NRF,
Forsvarets innsatsstyrke og delta på øvelser i inn-
og utland og representasjon. Min rolle er å få 
aktiviteten koordinert slik at vi klarer å møte den
leveringen som vi skal. Rammene og deltakende
enheter er igjen styrt av blant annet den økonomiske
situasjonen til Forsvaret. I tillegg må det tas hensyn
til vedlikeholdsperspektivet, tid langs kai, ferie,
familievennlighet og tilgjengeligheten for 
simulatorbruk, forklarer han. 

Etter at avdelingen til Flåteflostrand har satt 
sammen den overordnede årsplanen, utarbeider
Fellesoperativt hovedkvarter de mer detaljerte
kvartalsprogrammene. 
- Det er sjøkommandøren som gir seilingsordre.
Vår rolle ved en øvelse stopper ved kaikanten. 
Da overtar Fellesoperativ hovedkvarter, 
påpeker 49-åringen.

I jobben samarbeider han også tett med utenlandske
flåteplanleggere og to ganger i året samles 

europeiske planleggere for å utvikle muligheten 
for samtrening.  Det er på disse møtene han driver
så god reklame for Norge, at stående natostyrker
kommer til Norge etter planen hele tre ganger i
løpet av 2005. 
- Da snakker jeg varmt om Norwegian Task 
Group-ukene, Navy Days i Bergen, de fantastiske
øvingsforholdene i Norge om vinteren og frem 
mot 2005 har jeg reklamert for 100-års jubileet 
for unionsoppløsningen i juni neste år, 
forteller Flostrand.
Og de andre nasjonene er interessert i å komme 
til Norge, samtidig som den norske marinen er 
med på flere øvelser i utlandet.   
- Det har utviklet seg et tettere samarbeid på tvers
av landegrensene og jeg tror mange ser nytten av å
bruke knappe ressurser bedre på denne måten,
påpeker han. 

Men han har også en stor ”kundegruppe” som han
ikke helt klarer å gi hva de vil ha. 
- I vår streben etter bare å trene dersom det har
operativ effekt, så må vi si nei til mange represen-
tasjonsoppgaver. Vi får brev om deltakelse på alt 
fra offshoremesser i Aberdeen til små tettsteder 
på Vestlandet som ønsker Marinen til stede ved
arrangementene sine. Det er stort spenn og det 
blir dessverre nei til de aller fleste. Når et marine-
fartøy går fra kai er det for å gjennomføre et opp-
drag, og vi vurderer om det kan kombineres med
representasjon, men med bare 20 marinefartøyer
igjen er det ikke så mange å dele slike oppdrag på.

Inspirert av Nato-oppdrag
Flostrand har vært flåteplanlegger i snart to år nå
og kom til jobben fra en stilling ved Nato-hoved-
kvarteret i Norfolk i USA. Sammen med kona og to
barn bodde han i byen Virginia Beach i de tre årene
han jobbet for Nato.
- Det var en spennende periode både jobb- og 
familiemessig. Jeg jobbet i hovedsak med våpen-
utviklingsprogram på strategisk nivå og mitt spesial-
felt var overvannsvåpen, forteller den tidligere 
fregattsjefen.  Hovedkvarteret gjennomgikk en 
fundamental endring fra å være et strategisk 

operativt hovedkvarter til å bli Natos transforma-
sjonskommando i den perioden har var der.
- Jeg mener det er viktig både for den enkelte 
offiser, og for Sjøforsvaret at muligheten er til stede
for slike internasjonale jobber. Det gir en både 
personlig og faglig vekst. Som offiser får man evnen
til å se små nasjonale problemer i en mye større
sammenheng enn om man bare arbeidet hjemme.

Nå står restene av det tidligere USA-oppholdet 
parkert i garasjen ved det snart 80 år gamle huset 
i Sandviken like nedenfor Fjellveien.  
- Jeg er vel av den typen som er impulsiv bare jeg
får tenkt meg om, og kjøpte Mercedes cabriolet på
nettauskjon under et middagsselskap. Jeg bare
måtte ha med cabriolet hjem, men dessverre så
skorter det både på finvær og tid til nødvendige
reperasjoner for å få brukt kjøretøyet så mye. 

Leder ny avdeling
1. august i år ble Flostrand leder for den nye 
avdelingen i Kysteskadren, plan og styrkegenerering,
som har overtatt både folk og oppdrag fra den
gamle mobilisering- og planavdelingen. 
- Dette kom som en naturlig endring. Tidligere
hadde Sjøforsvaret 20 000 mobiliserte som krevde
mye arbeid, nå er tallet bare vel  5000 og de aller
fleste er stående. I tillegg er rekvirert fartøys-
struktur nesten helt borte. Dette krever mye 
mindre arbeid og Sjøforsvaret trengte derfor 
annen struktur på oppgavene, forteller Flostrand. 

På papiret teller avdelingen 12 stillinger, 
men bare syv er for tiden besatt. 
- Vårt fokus fremover er derfor det som
Sjøforsvaret skal levere av gripbare enheter til
enhver tid. Konsekvensen av den lave bemanningen
er at vi ikke alltid klarer å ha så lang horisont på
styrkeplanleggingen som vi burde. 
- I tillegg har vi en del ”odde” oppgaver. Det er ofte
slik at det som ikke passer inn hos andre, og ikke
er rent tekniske eller taktiske, havner hos oss. 
Vi støtter stabssjefen i Kysteskadren når han har
behov for det, er arrangementsansvarlig for større
jubileer og akkurat nå jobber vi for eksempel med å
lage en fornuftig håndvåpen-policy og vurdering
rundt vakt og sikring. 

Det siste halvåret har dessuten mye ressurser 
gått med til konsekvensutredninger som følge av
nedtrekk på budsjettet og redusert seilingsaktivitet,
og Flostrand frykter det kommer flere slike runder.  
- Jeg mener at vi i aller høyeste grad driver en
meget kosteffektiv marine. Men det vil alltid være
rom for forbedringer som styrker vår operativitet. 

- Jeg mener at vi i 
aller høyeste grad 
driver en meget 
kosteffektiv marine.

KKaattrriinnee  GGrraammsshhaauugg
[kgramshaug@mil.no]
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PÅ STEDET SMIL
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Colin Archer  fotokonkurranse

Vinneren: Orlogskaptein Knut I. Hovne

Løytnantene Tone Johansen (øverste bildet) og Tor Asbjørn Valen 

vil også bli premiert i fotokonkurransen.

Knut I. Honve stakk av med førstepremien i 
fotokonkurransen med dykkebildet fra Vatlestraumen.
Orlogskapteinen får et gavekort.

Honve, som tjenestegjør i Forsvarets logistikkorganisasjons materiell-
avdeling, har tidligere hatt fotografering som hobby, men nå er det 
mest i arbeidssammenheng at offiseren tar fram kamera. 
- Vinnerbildet ble tatt under havoverflaten i Vatlestraumen like før jul i fjor.
Der testet jeg ut dykkeutstyr og undervannskamera for Sjøforsvaret, 
forteller han. 

Honve har dykket de fleste steder langs norskekysten og ser frem til 
flere uttestingsoppdrag. 
- Foto var mer en hobby før enn nå. Det er lenge siden jeg tok bilder 
sist, men vi skal snart teste ut nytt utstyr for Sjøheimevernet og det 
ser jeg frem til, smiler han.  
Bildene til løytnant Tone Johansen som tjenestegjør på KNM Bergen og 
løytnant Tor Asbjørn Valen som seiler med KV Andenes vil også bli premiert.  

Slik blir du med på I MARINENs fotokonkurranse:
Send inn dine bilder til redaksjonen. 
Hver måned trekker vi ut vinnere som får tilsendt 
I MARINENs t-skjorter. Bildet bør være typisk for 
aktiviteten til avdelingene i Marinen den siste tiden. 
Det er bra om bildet er høyoppløselig. 
Redaksjonen forbeholder seg retten til å arkivere 
og bruke bildene ved behov, men selvsagt mot 
kreditering av fotografen. Send bildene til 

redaksjonen@marinen.no
- og husk å oppgi adressen din.  

Honve 
vant!

Nye sjefer på nye MTB-er
De to første nye missiltorpedobåtene i
Skjold-klassen har blitt tildelt skipssjefer.
Kapteinløytnant Marius Olsen blir sjef på
KNM Skjold, mens kapteinløytnant Espen
Rasmussen skal lede aktiviteten på KNM
Storm. De to offiserene er i dag skips-
sjefer på henholdsvis KNM Ravn og 
KNM Falk i Hauk-klassen, en stilling de
kombinerer med den nye stillingen. 
- Hensikten med å få på plass besetningene
så tidlig er at de skal gjennom en rekke
fabrikkurs. Det første kurset starter 
allerede i mars, opplyser orlogskaptein
Ståle Kasin i Kyststridsflotiljen. Mot 
slutten av 2005 skal den første MTB-en,
prototypen KNM Skjold, testes ut av Umoe
Mandal. Forsvaret skal i løpet av de neste
fire årene produsere seks nye MTB-er.
Samtidig som de nye fartøyene blir 
innfaset i Marinens struktur, skal 
de gamle MTB-ene fases ut. 

I desember besøkte sjef for
Fellesoperativt hovedkvarter,

Tomas Colin Archer,
Haakonsvern orlogsstasjon.

Hensikten var å få et overblikk
over Marinens kapasiteter. 

- Målet er å lære om Kysteskadren og
Sjøforsvaret generelt. Som FOHK-sjef er
jeg avhengig av å kjenne de forskjellige
forsvarsgrenene godt, forteller han. 
Det er nå litt over to måneder siden
Colin Archer fikk jobben som sjef for
Fellesoperativt hovedkvarter. 
Den tidligere generalinspektøren for
Luftforsvaret ønsker nå å lære de 
ulike forsvarsgrenene bedre å kjenne.
Tidligere i høst har han blant annet
inspisert Landsdelskommando Nord-
Norge og Hærens styrker i Troms. 

TTaaggee  HHeennnniinnggsseenn
[thenningsen@mil.no]
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Kystvakten ledet 
redningsoppdrag
KV Malene Østervold var sentral under
redningsarbeidet etter at den russiske
tråleren ”Malakhiti” havarerte ved
Bjørnøya 10. november. 18 personer ble
reddet, mens to mistet livet i ulykken,
skriver Kystvakten på sine nettsider. 
Kystvaktfartøyet lå i le for uværet på
vestsiden av øya da nødmeldingen ble
mottatt fra den russiske tråleren. 
Det var nordlig sterk kuling/liten storm
med tette snøbyer og høy sjø i området.
KV Malene Østervold startet søk etter
de to savnede før redningshelikopteret
fikk tatt opp personene som tragisk
mistet livet.    

Fikk Nato-utmerkelse
Øystein Tørlen fra Ålesund er blitt tildelt
utmerkelsen Junior Military Member of
the Quarter for tredje kvartal 2004.
Utmerkelsen henger svært høyt i det
amerikanske forsvaret, skriver
Forsvarsnett. ULM Tørlen, som kom 
inn til førstegangstjenesten for Marinen
i mars i år, har fått drømmetjenesten
ved hovedkvarteret i Norfolk. 
- Denne utmerkelsen henger nok 
høyere her enn hjemme, så karriere-
messig tror jeg ikke den har all verden å
si. Men jeg er fornøyd med at det fulgte
fire hotellopphold og ulike gavekort med
utmerkelsen da, sier han spøkefullt til
Forsvarsnett. Den norske delegasjonen 
i Norfolk består av to vernepliktige, 
to midlertidige kvartermestre, samt 
14 offiserer og to sivile.  

 besøkte Haakonsvern
Turen var derfor kommet til
Haakonsvern og Sjøforsvaret. 
- Den omfattende omstillingen av
Sjøforsvaret har vært bra. De har 
tilgang til mye nyttig utstyr, og det 
er også tydelig at de er populære i
utlandet, understreker han. 

Det ble hektiske dager for general-
løytnanten. Sammen med kommandøren
for Sjøstridskreftene, kontreadmiral
Arild Sandbekk, ble han
hentet på Flesland 
flyplass og deretter
transportert til
Haakonsvern med
stridsbåt 90, hvor
han ble møtt av 
sjefen for basen,
kommandør
Åsmund Andersen,
og stabssjef for
Kysteskadren, 
kommandør 
Øyvin Larsen. 

Deretter fikk generalløytnanten blant
annet en omvisning på de forskjellige
marinefartøyene. Middag fikk han om
bord på minerydderen KNM Otra. 
- Jeg har alltid hatt et godt øye til de
forskjellige fartøyene i Sjøforsvaret. 
Jeg er nok arvelig belastet der, ler han.

Arild Sandbekk, Tomas Colin Archer,
Åsmund Andersen og Øyvin Larsen 
ved kaien på Haakonsvern.
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Får vi noe 
utbytte av de

store øvelsene?

Heine Svanes,
menig, KNM Alta
- Jeg har i hvert fall fått utbytte 
av øvelsene. Jeg lærer hva du må
gjøre i eventuell krisesituasjon.
Dessuten synes jeg at Forsvaret
har blitt flinkere til å skape en mer
troverdig setting rundt øvelsene.

Eirik Butz,
matros KNM Hinnøy
Øvelsene er gode. Vi på mine-
rydder får i hvert fall mye utbytte
av øvelsene. Det er mye spenning
involvert også. Skyteøvelser er 
min favoritt, i og med at jeg 
er artillerist.

Alexander Solum,
kvartermester KNM Bergen
- Personlig går jeg mest på vakt
under øvelser og har ikke så 
mye med det operative å gjøre
siden jeg er administrasjonsbefal.
Jeg tror de andre om bord får mye
utbytte fra øvelsene de deltar på,
og selv får jeg godt utbytte av
havariøvelser rent sanitetsmessig.

Jon Andreas Lyseng, 
menig KNM Horten
- Nå har ikke vi all verdens med
øvelser på KNM Horten. Vi seilte
tur/retur Stavanger en gang i 
høst. Også har vi hatt en noen
havariøvelser. De syns jeg 
har vært veldig bra og realistiske. 
Det er greit å få litt praksis på
sanitet, så ikke det bare blir teori. 

Morten Landemark,
fenrik KNM Rauma
- Øvingsnivået er veldig bra. 
Når vi øver så gjør vi det vi skal.
Jeg syns likevel ikke er nok
øvelser med minejakt. Det burde
være flere øvelser til alt personell. 



De hovedtillitsvalgtes 
oppgave og plikt er å ivareta
de vernepliktiges interesser.

Fredrik Medalen, nyvalgt
hovedtillitsvalgt for

Haakonsvern, mener status-
heving er et viktig stikkord.

Fredrik Medalen ble nylig valgt som
hovedtillitsvalgt for Haakonsvern.
Opprinnelig skulle han gå sambands-
kurs, men han syntes jobben 
som hovedtillitsvalgt virket mer
spennende. Etter intervjuer og 
påfølgende avstemning ble det

bestemt at han skulle overta jobben
til avtroppende hovedtillitsvalgt 
Nina Falch.
- Sambandskurset virket litt kjedelig
og tørt. Jeg ønsket meg en litt mer
interessant tjeneste med ansvar 
og frihet, og det har jeg definitivt
fått, forteller han. 

Medalen har bare vært i jobben i 
tre uker. Likevel har han allerede
pekt ut noen saker som han mener
det må jobbes med.
- Det er mye som må bli bedre.
Kasernene må for eksempel 
forbedres. Det har med trivsel å
gjøre. En annen ting er å bedre 
forholdet mellom befal og menige 
og sørge for at vernepliktige ikke lar
seg overkjøre i viktige saker. Sist
men ikke minst jobber vi for at flest
mulige får interessante og givende
tjenester. Dette er ting vi kan hjelpe
de menige med.

Fortjener meningsfull tjeneste
Medalen blir provosert når han ser
hvordan enkelte vernepliktige blir
behandlet etter å ha røket ut av
diverse opptak. Menige som ikke når
opp i Kystjegerkommandoen blir i
mange tilfeller såkalt grå arbeids-
kraft. Det vil han ha en slutt på.
- Dette er motiverte folk som kan
gjøre en god jobb. Dessverre er ofte
plassene på fartøyer og slikt opptatt
når disse folkene skal fordeles. 
Like fullt fortjener de en meningsfull
tjeneste, understreker han.

Medalen ønsker at det i fremtiden
blir et hedersstempel å avtjene 
verneplikten. Statusheving for de
vernepliktige står derfor sentralt.
- Nylig vedtok stortinget at dimme-
pengene skal økes til 15 000 kr. 
Det er positivt, selv om de færreste
avtjener verneplikten for økonomiens
skyld. Da er det viktigere at 

Slåss for de 
vernepliktige

TTaaggee  HHeennnniinnggsseenn
[thenningsen@mil.no]
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Fredrik Medalen kjemper 
hver dag for de vernepliktiges
rettigheter i Marinen.
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Markus Hauge er militær-
politi på Haakonsvern.

Hvilken tjeneste har du?
Jeg er militærpoliti. Vi utøver politi-
myndighet på militært område og 
opprettholder lov og orden.

Hva ser du frem til? 
For å bli militærpoliti måtte jeg først ha 
et halvt års kurs på Sessvollmoen, deretter 
et halvt års praksis. Allerede tidlig i tjenesten
så jeg frem til å bli ferdig med kurset, komme
til Haakonsvern og endelig bli MP.

Hva gjør du på fritiden?
Jeg besøker kamerater i Bergen, spiller
Playstation og trener. Jeg spiller dessuten 
fotball i 3. divisjon for Florø Sportsklubb.

Den mest positive opplevelsen hittil 
som vernepliktig?
Det må være vennskapet med de andre
MPene. Det kameratskapet vi har fått 
vil vare livet ut.

Og den verste?
Den verste opplevelsen var den gangen vi fikk
beskjed om at det muligens var en druknet
person i havnebassenget. Vi lette etter ham 
i vannet og med lysene fant vi en menneske-
lignende skikkelse. Det viste seg heldigvis 
å være en dukke, men før vi oppdaget det 
opplevde vi noen forferdelige sekunder. 
Tre sekunder i helvete.

Har Marinen påvirket livet ditt?
Det har påvirket meg til å bli mer ansvarsfull.
Forsvaret har gjort meg til en mer voksen 
person.

Hva skal du gjøre når du dimmer?
Da skal jeg studere, forhåpentligvis på politi-
høgskolen. Dimmer nå i januar, så frem 
til sommeren blir det jobbing, litt studier 
på fritida og masse fotballspilling. 

GASTEN

tjenesten gir sivil kompetanse og 
erfaringer som kan komme en til 
nytte senere, sier Medalen.
Medalen  trekker frem Soldataksjonen
04/05 som et eksempel på et tiltak hvor
de vernepliktige står i sentrum. 
Tidligere har aksjonen tatt for seg temaer
som rusmidler og trafikksikkerhet. 
Årets tema er soldaten og samfunnet.

-  Aksjonen vektlegger at dagens verne-
pliktige er ungdom som faktisk er valgt 
ut til å tjenestegjøre i Forsvaret. De tillits-
valgte i de forskjellige basene vil stå for
ulike arrangement for de menige i tiden
som kommer. På Haakonsvern vil vi prøve
å få til et arrangement etter neste inn-
rykk, med for eksempel en idrettsdag 
og lignende. Kanskje vi også kan invitere
videregående elever slik at de får et
bedre innblikk i hva førstegangstjenesten
består av. Dette kommer vi tilbake til, 
forteller han.

Har mange arbeidsoppgaver
- Jeg føler det jeg gjør er meningsfullt. 
Vi har mye frihet, men samtidig mange
arbeidsoppgaver som krever mye tid. 
Med motivasjon og pågangsmot har man
mulighet til å påvirke mange ting. 
Det er viktig å få med at vi alltid er 
tilgjengelige for de menige. 
Det er bare å ta kontakt, avslutter han.

FAKTA 

Tillitsmannsordningen (TMO) 
i Forsvaret fremmer de 
vernepliktiges sak.

De tillitsvalgte er valgt av 
vernepliktige og jobber for 
de vernepliktige.

Haakonsvern er delt inn i 
flere store avdelinger. Hver 
av disse anledningene har 
egne tillitsvalgte (hovedtillits-
valgt). I tillegg finnes det en 
OTV (områdetillitsvalgt) som 
representerer de vernepliktige 
på Vestlandet.

TMOs høyeste organ er lands-
konferansen for tillitsvalgte i 
Forsvaret.
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Når matros Gregert Barth
Larsen for første gang feirer
jul til sjøs er det én ting han

absolutt ikke bekymrer seg for.
Stuerten Eivind Johannessens

vet nemlig hvordan man 
skal koke julemat. 

Det er en alminnelig torsdagsettermiddag i
desember og I MARINEN har kommet om
bord på kystvaktfartøyet KV Eigun for å følge
opp juleforberedelsene. Det er enda et par
uker igjen til julaften, men stuert 

Eivind Johannessen er 

likevel i full gang med å teste ut julemenyen. 
- På julaften skal mannskapet først få
risengrynsgrøt til lunsj. Deretter blir det
kaffe og julekaker. Vi har bakt sirupssnipper,
kransekake, pepperkaker, smultringer, ja,
stort sett de sju sortene, forteller han ivrig.

Første jul til sjøs
Gregert Barth Larsen er matros om bord 
og har ikke feiret jul til sjøs før. Han er spent
i forkant av den spesielle vakta. 
- Blir jo litt rart å feire jul uten mamma. 
Har planer om å fortsette på sjøen, så det er
jo bare noe jeg må venne meg til, innser han. 
Johannessen lover at mannskapet skal ha
det godt på julekvelden, også Barth Larsen. 
- Til middag er det pinnekjøtt, svineribbe og
medisterkaker med poteter, surkål, 
kålrabistappe og sky, forklarer stuerten 
og tilføyer at mannskapet har forskjellige
juletradisjoner. 

- Vi må ha forskjellige retter. De som 
kommer fra Østlandet ønsker seg ofte ribbe,
mens de som kommer fra Vestlandet 
krever pinnekjøtt. Det er også noen som 
spiser begge deler, sier han. 
I følge stuerten blir også desserten 
varierende. Johannessen sparer ikke på 
noe når festmåltidet skal serveres.
- Desserten inneholder noe for enhver smak.
Vi serverer riskrem, karamellpudding, 
mandelpudding og for å ikke glemme 
rokokkodamekake. En god kake som er 
veldig populær. Det blir den eneste dama
gutta ser på julaften, ler han.

Pynter KV Eigun
Stuerten disker opp med en skikkelig jule-
middag. Barth Larsen kommer tilfeldigvis
forbi og får tilbud om å prøvesmake. Den
sultne matrosen er ikke sen om å sette 
seg ned ved det julepyntete spisebordet.
- Er det godt, spør stuerten.
- Ja, det smaker kjempegodt, smatter
matrosen fornøyd.

For å skape god julestemning 
skal KV Eigun pyntes.
- Vi skal ha både juletre og annen julepynt. 
Vi matroser og menige er dessuten så 
heldige at vi skal få vaske fartøyet 
skikkelig grundig til jul, ler matrosen.
- Jeg tror du kommer til å få en fin jul. Det
blir en spesiell opplevelse og maten du vil få
servert er veldig god. Du har ingenting å
grue deg til, trøster Johannessen som selv
skal feire julen hjemme. De to befalslagene
har nemlig en ordning der det ene laget har
fri i julehelga, og den andre i nyttårshelga.
Mannskapet som er på vakt julaften pleier å
få gaver fra velferdsavdelingen.
- Den første jula jeg var på vakt fikk hver
mann en ryggsekk fra Sjøforsvaret og den
ble godt mottatt.

KV Eigun klar til julefest 

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

EIVINDS JULETIPS
Julemiddagen er ikke den samme uten kålrabistappe, mener Eivind Johannessen. Her er tipset hans:
- Først skreller du kålrabien. Deretter deler du den opp i terninger. Så legger du bitene i vann og koker dem i 10-15 minutter. 
Når de er ferdigkokt moser du dem til en stappe og krydrer med salt og pepper, alt etter smak. Kanskje lite grann smør også. 
Avslutningsvis koker du stappen i to-tre minutter og så er den klar til servering. En knakende god kålrabistappe, 
lover Johannessen på julefartøyet KV Eigun. 

LLaarrss  AAnnddrree  FFllaatteenn
[lflaten@mil.no]

Gregert Barth Larsen og Eivind Johannessen
tjuvstartet på julemiddagen. FO
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