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LEDER:  NORDOMRÅDENE

Barentshavet byr på store muligheter, men 
også utfordringer. La meg bare kort nevne 
noen: Uavklart grense på sokkel og sone 
mellom Norge og Russland, omstridt regime 
i fiskevernsonen rundt Svalbard, liten inter-
nasjonal aksept for den norske definisjonen 
av sokkelen utenfor Svalbard, overfiske - et 
stort ulovlig uttak av fisk, og miljøtrusselen 
– faren for forurensning samt terrorisme og 
organisert kriminalitet.

Vi vet at havet er rikt på fisk og at sokkelen 
i nord sannsynligvis inneholder mye gass og 
olje. Konfliktpotensialet er derfor lett synlig. 
Kampen om strategiske råvarer, uavklarte 
grenser og uavklarte jurisdiksjonsspørsmål 
er klassiske konfliktårsaker i mellomstatlige 
forhold. I tillegg vil forholdet mellom miljø, 
sokkelaktivitet og fiskeri også i fremtiden 
være gjenstand for debatt nasjonalt.

Fra mitt ståsted er et synlig militært nærvær i 
form kystvakt, marine og maritim over våkning 
av stor betydning for å demonstrere evne og 
vilje til å ivareta våre nasjonale interesser. 
Vi må også  kunne demonstrere og dokumen-
tere overfor det internasjonale samfunnet at 
vi oppfyller våre folkerettslige forpliktelser 
relatert til bærekraftig utnyttelse av ressur-
sene, miljøberedskap og redningsberedskap. 
Denne forvaltningslinjen vil kunne bidra til 
større internasjonal aksept for de norske 
posisjonene i uløste havrettsspørsmål. 

Vi må videre kunne anvende sjømilitær 
makt for å hindre at terrorangrep stopper 
produksjonen av olje og gass. Dette vil bidra 
til troverdighet når det gjelder å sikre 

leveranser av norsk olje og gass til våre 
kundeland, som mottar 90 prosent av norsk 
energiproduksjon. 

Spesielt Kystvakten har viktige oppgaver på 
sokkelen og i sonene. Oppgavene relaterer 
seg blant annet til: søk & redning, miljøvern, 
oljevern, fiskerikontroll, sikkerheten rundt 
plattformene og anti terror operasjoner. For å 
kunne utføre disse oppgavene på en tilfreds-
stillende måte, må vi ha egnede fartøyer 
og dyktige besetninger til stede på havet 
i tilstrekkelig grad. 

Det er særdeles gledelig at vi nå bygger 
nye kystvaktfartøyer og oppgraderer 
Nordkappklassen. Men vi må også sørge 
for at vi har et stort nok antall kystvakt-
fartøyer som seiler kontinuerlig, slik at vi 
kan ivareta forvaltningen og sikkerheten i 
våre havområder på en tilfredsstillende måte. 
Denne tilstedeværelsen er et viktig element 
i norsk nordområdepolitikk.
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INTERNASJONALE OPPDRAG
Marinejegerkommandoen og et lag fra 
Kystjegerkommandoen er på oppdrag 
i Afghanistan denne høsten. 21. MTB-
skvadron står på beredskap til Natos 
bidrag i kampen mot terror, operasjon 
Active Endeavour. Innmeldt i Natos 
responsstyrke (NRF) er et mineryddings-

fartøy, et minedykkerlag, en undervannsbåt 
og NCAGS som driver tilrettelegging for sivil 
skipsfart. NRF-styrken er klar til å delta 
i en operasjon hvor som helst i verden 
på fem dager, og deretter operere intensivt 
i opp til én måned. 
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Et viktig mål med den 
tre uker lange treningen 
i Nord-Norge er å øke 
enhetenes operative status.

Det forteller orlogskaptein Steinar Willassen. 
Han er sjef på fregatten KNM Narvik og var 
styrkesjef for Sjøforsvarets treningsuker i 
Nord-Norge. 
- Ved å trene i nord bidrar vi med overvåking 
av sjøterritoriet og suverenitetshevdelse, som 
er en del av Fellesoperativt hovedkvarters 
(FoHK) oppgaver. Sjøforsvaret legger stor 
vekt på Kysteskadrens samarbeid med 
Kystvakten, som jo er den primære ressursen 
FoHK benytter til daglig, sier han. 

I tillegg gjennomførte enhetene i løpet av 
ukene et treningsprogram som er med på å 
øke fartøyenes øvingsnivå og operative status. 
- Blant annet har vi øvd på håndtering av 

asymmetriske trusler og bruk av ny teknologi, 
forteller skipssjefen. 

Det er Norwegian Task Group (NoTG) som 
står bak planleggingen og deler av staben 
seilte også med styrken under treningsukene 
for å sikre best mulig utbytte av øvelsen. I alt 
deltok over 550 personer fordelt på 17 far-
tøyer på øvelsen. 

Øker operativ status  Verdt å vite

Marinejeger over Sydpolen 
3. november startet den tidligere 
marinejegeren Rune Gjeldnes på turen 
alene over Sydpolen. I 110 dager skal 
han gå rekordlange 4600 kilometer 
uten etterforsyninger. Sjøforsvaret er 
samarbeidspartner til ekspedisjonen og 
du kan følge Rune på www.marinen.no. 

Slutt i Senegal  
17. november avslutter Sjøforsvaret 
treningen i Senegal. Den norske styrken 
består av fire stridsbåter med besetninger 
og tre taktiske stabsoffiserer. Styrken 
opererer sammen med det nederlandske 
amfibiefartøyet ”Rotterdam”.  

Sikkerhetsseminar 
24. november arrangeres Sjøforsvarets 
Sikkerhetsseminar 2005. På agendaen 
står blant annet bruk av sikkerhetssystem 
i operativ virksomhet og Sjøforsvarets 
sikkerhetskultur. 

Tilbake fra skoletokt
10. desember kommer sjøkrigsskole-
kadettene hjem til Bergen med KNM 
Statsraad Lehmkuhl etter ni uker på tokt 
til USA. 

EN MER EFFEKTIV 
OVERVÅKNING

Kystvakten flyr høyt for 
å avsløre fiskefuskere.

Side 12-13

HJELP TIL SELVHJELP

Kystjegerpatrulje 
bidrar til stabilitet i 
Afghanistan.
 

Side 16-17

FORSVARET FÅR 
NYTT BLAD

I Marinen og de andre 
forsvarsbladene samles 
til ett fellesmagasin. 

Side 8-9 

INNHOLD
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SJEFSKLARERING

 I dag blir sjefene på fregatt 
og kystvaktfartøy bare 

selektert gjennom lang tids 
tjeneste om bord og på land.

Kompetansesenteret for 
navigasjon i Sjøforsvaret ønsker 

sjefskurs for alle fartøystyper. 

I Sjøforsvaret er særlig sjefskurset på ubåt 
og MTB kjent og beryktet som nåløyer 
kandidatene må gjennom for å bli klarert 
som sjef, men for å bli sjef på minerydder 
og stridsbåt må man også gjennom strenge 
sjefskurs. For fregatter og kystvaktfartøyer 
finnes det derimot ingen egne selekterende 
sjefskurs. Det ønsker Kompetansesenteret for 
navigasjon i Sjøforsvaret å gjøre noe med. 
- Det er viktig å observere kandidatene i den 

rollen de skal fylle. En skipssjef skal være 
en ressurs for fartøyet, og en katalysator 
for et godt miljø. Marinen har ikke råd til 
feilplasserte sjefer, da gjelder det å ha rett 
offiser på rett plass, sier kapteinløytnant 
Cato Rasmussen, navigasjonsoffiser ved 
kompetanse senteret.

Basert på egne erfaringer, samt inntrykk etter 
et besøk på treningssenteret til den canadiske 
marinen i Halifax, mener navigasjonssenteret 
at Sjøforsvaret har noe å lære. 
- Vi ønsker at det også hos oss skal være 
en form for seleksjon eller sjefskurs for alle 
fartøystypene, sier Rasmussen

- Et tilpasset kurs
Ole Kristian Karlsen, sjefen ved senteret, 
påpeker at det ikke er snakk om et ”ubåtkurs” 
for fregattene eller kystvaktfartøyene, men 
heller en versjon av et sjefskurs med 
treningsopplegg tilpasset de forskjellige 
fartøyenes behov. 

Vil ha sjefskurs på alle fartøy

Ole Kristian Karlsen vil ha sjefskurs for alle fartøyene i Sjøforsvaret.
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Navigasjonskompetansesenteret har ingen 
konkrete eksempler på at et sjefskurs for 
disse fartøyene er absolutt nødvendig, men 
ser at andre nasjoner Norge sammenlignes 
med gjennomfører slike kurs. 
- Norge har en liten marine, og da er det 
mindre rom for feil. Skipssjefen har mye å si 
for hvordan teamet om bord jobber sammen 
for å løse oppdrag, og bør derfor observeres 
i denne rollen. Samtidig er et kurs viktig for 
å gjenoppfriske glemt kompetanse etter lang 
tid på land. På et slikt kurs vil man også bli 
oppdatert på nytt utstyr og nye prosedyrer, 
for her er ingenting statisk, påpeker Karlsen.  

Lasse Hiis Berg leder øvingskontoret 
og mener at  seleksjon basert på den 
menneskelige faktor og hvor lederegen  skaper 
vektlegges er viktig. 
- En som har gjennomført tidligere tjeneste 
på en god måte, kan fortsatt gjøre en dårlig 
jobb som sjef ved å ikke få folk til å yte 
maksimalt. Den som utnevnes til  sjef etter 
et kurs med streng seleksjon vet hva han 
selv er god for. Slikt skaper selvtillit, 
og ingen tviler på sjefens autoritet og kompe-
tanse etter et slikt kurs, forteller Hiis Berg.  

- Trenger ikke kurs
Sjefen for Overflateflotiljen, kommandør Hans 
Christian Helseth, vil ikke ha noe sjefskurs 
for fregattene som de man finner på mindre 
fartøyene.
- Fregattene har ingen tradisjon for sjefskurs, 
sier han.

De som velges ut til å bli skipssjefer på 
fregattene har vært gjennom et lang og 
omfattende løp. Utvelgelse skjer gjennom 
mange ledd, og kandidatene blir vurdert 
mange ganger underveis i tjenesten. Man 
må ha vært minst 12 år på fregatt for å kunne 
bli skipssjef og gjennom denne perioden blir 
man observert i forskjellige stillinger hvor 
kandidatene ofte har stort personellansvar. 
- Fordi de mulige skipssjefene har vært gjen-
nom så omfattende vurderinger og har såpass 
mye erfaring fra tidligere ansvarsstillinger, 
trenger vi ikke arrangere noe sjefskurs for 
å velge ut den beste kandidaten, mener han.

Olav F. Bjørkøy
[objorkoy@mil.no]
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Kompetanse viktigst
Skipssjef på KNM Trondheim, orlogskaptein Jan 
Otto Hammersland, er enig med våpen sjefen. 
- En fregatt har et mye større mannskap, hvor 
vaktsjefer gjennomfører det meste av detalj-
styringen, slik at en skipssjef på fregatt får en 
helt annen rolle enn en på et mindre fartøy. 
Hvis man skal gjennomføre et sjefskurs for 
fregatt, må det være tilpasset vår sjefsrolle, 
sier han.

Selv har han ikke blitt observert som skipssjef, 
men forteller at han har hatt lang tjeneste på 
fregatt, og en meget lærereik periode på land. 
- Jeg hadde ikke vært på sjøen på en stund 
da jeg fikk jobben som skipssjef, men etter å 
ha tatt det rolig de første ukene, kom det hele 
fort tilbake, sier Hammersland.

Sjefen for Overflateflotiljen understreker 
at faglige oppdateringer og teorikurs man 
trenger for å bli skipssjef er viktige. 
- En ny skipssjef på en fregatt må i dag 
gjennom flere kurs, blant annet stabsskole 
og maritime krigføringskurs. Dette er kurs 

vi prøver å gi de før de går om bord som sjef, 
slik at skipssjefen får den ekstra faglige 
ballasten som trengs. På de gamle fregattene 
har det ikke kommet så mye nytt utstyr at et 
omfattende kurs er nødvendig. De nye sjefene 
på Nansen-klassen har allerede vært 
gjennom flere kurs, for å lære om de nye 
systemene om bord, forteller Helseth.

Suksess med kurs
Orlogskaptein Øistein Jensen er instruktør 
på sjefskurset for undervannsbåter og tror 
et eventuelt sjefskurs for fregatter må skille 
seg ut fra kurset han leder. 
- Vi har i alle år gjennomført intense sjefs kurs 
for å bevare sikkerheten og for å opprettholde 
skipssjefenes høye nivå, men på ubåt er én 
mann sjef for hele fartøyet, 24 timer i døgnet. 
En fregatt er med et mannskap på 120 en 
større organisasjon som det er noe helt annet 
å være sjef for. I tillegg har kandidatene gått 
et langt løp om bord, forteller han. 

Til tross for skepsisen tror offiserene ved 
kompetansesenteret for navigasjon at et 
sjefskurs vil være godt for alle fartøyene i 
Sjøforsvaret. 
- De fleste fartøyene opplever suksess med 
sine sjefskurs, og det er da ingen grunn til 
at fregatter og kystvakfartøy skal være noe 
unntak fra å ha slike kurs, mener Rasmussen.

Slik er den 
canadiske 
modellen 

I Canada fikk det norske 
kompetansesenteret demonstrert 
hvordan sjefskursene kan 
gjennomføres.  I den canadiske 
marinen står et råd for vurdering 
av fremtidige nestkommanderende 
og skipssjefer.  

- Da vi besøkte den canadiske marinen 
fikk vi sitte som observatører og følge deres 
seleksjonsprosess. Vi fikk også være med 
i de interne diskusjoner om den enkelte 
kandidat, forteller Cato Rasmussen. 

Etter en grundig vurdering anbefaler skips sjefen 
på det fartøyet kandidaten tjenestegjør på, at 
offiseren blir innkalt til rådet som består av 
operative skipssjefer. Der er opplegget todelt 
og elevene skal skrive en plan for et oppdrag, 
før planen vurderes av rådet ved et intervju av 
eleven. Deretter skal elevene gjennomføre 
oppdraget i simulator, hvor personens evner 
i rollen som skipssjef evalueres. 

- På denne måten blir alle kandidatene vurdert 
rettferdig, etter sine faktiske kvalifikasjoner og 
egenskaper, forteller Rasmussen. 

De som kommer gjennom dette nåløyet havner 
blant en gruppe offiserer man plukker fra når 
en fregatt trenger en ny nestkommanderende. 
Fra den stillingen kan man bli forfremmet til 
skipssjef hvis man gjør en god jobb. 

De fleste av Sjøforsvarets 
fartøyer opplever suksess 

med sine sjefskurs.   
Cato Rasmussen 

Les om ubåtenes
sjefskurs

Fregattene har ikke tradisjon for sjefskurs.
Løytnant Ole-Henrik Taasen på KNM Trondheim hjelper her til med ubåtenes sjefskurs tidligere i høst. 
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Olav F. Bjørkøy
[objorkoy@mil.no]
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BJØRNEFJORDEN: Gjennom 
periskopet ser vi to norske 

fregatter, en minerydder og et 
dansk kystvaktfartøy. Skipssjefen 

kontrollerer en av sine fem 
stoppeklokker før kommandoen 

kommer. ”5, 4, 3, 2, 1, shoot!”  

”You missed, concentrate now!” Tonefallet 
i instruktørens stemme er ikke til å ta feil 
av. Det simulerte angrepet slo feil, og hadde 
vi vært i en reell krigssituasjon kunne konse-
kvensene for ubåten blitt fatale. For elevene 
er innsatsen likevel høy. Stryker man her 
er det slutt på ubåtlivet - for alltid! 

Vi befinner oss 10 meter under vann, om bord 
på ubåten KNM Utvær, hvor tre elever fra sjefs-
kurset for ubåt avslutter sine periskopuker.

Elevens konsentrasjon er intens mens han 
beveger seg rundt periskopet. Det er fartøy 
på alle kanter, og ikke ett kan unnslippe hans 
beregninger. De fem stoppeklokkene han har 
til rådighet, en rundt halsen og fire i beltet, 

forteller ham når hvert fartøy må sjekkes 
igjen, og det er mye som skal beregnes. Kurs, 
avstand, fart og tid. Når blir kollisjonsfaren for 
stor? Hvilke fartøy skal angripes, og når? 

Hoderegning og relativt bilde
Periskopukene er den første virkelig krevende 
delen av utdanningen for å bli skipssjef på 
ubåt, et kurs som går for å være et av de 
hardeste i Forsvaret. Skal du klare deg her 
er evner innen lederskap, hoderegning og det 
å kunne ta riktige avgjørelser under press helt 
nødvendige. Mye informasjon må prosesseres 
fort, og alle utregninger skal gjøres i hodet, da 
man har kommet frem til at å gjøre dette ved 
hjelp av maskiner tar for lang tid. 
- Elevene må ha et ”relativt bilde” av situa-
sjonen rundt seg. Det vil si at de til enhver 
tid skal ha oversikt over hvordan alle fartøy 
på overflaten beveger seg i forhold til 
ubåten, forteller orlogskaptein Øistein 
Jensen, instruktør for ubåtsjefskurset.
- Oversikten må de ha for å kunne ivareta 
sikkerheten på periskopdybde, slik at 
kolli sjoner forhindres, samt for å kunne 
gjennomføre vellykkede simulerte angrep 
på så mange mål som mulig, fortsetter han.

Internasjonalt kurs
Periskopukene foregår i såkalte ”runs”, 

perioder på om lag 15 minutter hvor overflate-
fartøyene kjører i planlagte mønster, kjente 
for instruktøren, men hemmelige for elevene. 
Under hvert ”run” tar en av elevene rollen 
som skipssjef, mens de andre studentene 
noterer og plotter observasjonene og avgjørelse 
sjefen kommer med. 

Ubåtens bakre periskop benyttes av kursets 
instruktør, som observerer, vurderer og 
kontrollerer elevens prestasjoner til enhver 
tid. Instruktøren er også flink til å sørge også 
for at eleven, samt resten av ubåten, blir klar 
over eventuelle feilberegninger. For elevene 
foregår alt på engelsk, da dette er et inter-
nasjonalt kurs med elever fra flere nasjoner. 
Denne gangen er det to norske og en 
amerikansk elev som får prøve seg. 
- Vi gir de lærepenger. Gjør de en feil her 
skal vi forsikre oss om at de ikke gjør den 
igjen, sier instruktør Jensen.

Urealistisk vanskelig
Eleven trykker febrilsk på stoppeklokkene. 
Fire fiendefartøy, samt mange sivile båter, 
er en urealistisk vanskelig situasjon som 
presser den midlertidig innsatte skipssjefen 
til det ytterste – men ved å trene på såpass 
krevende scenarioer kan de enklere mestre 
mindre krevende situasjoner. Før elevene får 

Go deep!
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prøve seg på havet har de gjennomført fire 
og en halv uke i simulator, med over 80 
tilsvarende ”runs”.

Plutselig blir periskopukenes relevans meget 
klar. En lettbåt fra det danske kystvaktskipet 
har kurs rett mot periskopet, og er på vei 
innenfor den 1000 meter brede sikkerhets-
radiusen. ”Go deep, go deep”, lyder det fra 
eleven. Ubåten vinkles nedover i 25 grader, 
slik at den kjapt når sikkerhetsdybden på 30 
meter, og en mulig ulykke avverges. 

Store ressurser
Det er store ressurser i sving for å gi sjefs-
kurselevene en realistisk og krevende utdan-
nelse. I denne øvelsen var det fregattene 
”Trondheim” og ”Narvik”, samt mine rydderen 
”Hinnøy” og det danske kystvaktskipet 
”Vedderens” rolle å være fiendtlige overflate-
skip. Med 120 mann på hver fregatt og 40 
mann på minerydderen, samt høy fart på 
opptil 30 knop for fregattene under hvert 
”run”, er dette dyre elever. 
- Dette er dyre elever, men også et dyrt 
fartøy, hvor små feil kan få store konse-
kvenser, sier Jensen.

Om bord på KNM Trondheim har de et kart 
med oversikt over alle de forskjellige ”runs” 
instruktøren kan be de kjøre. Kontakten fore-
går ved hjelp av et eget samband, utilgjengelig 

for elevene. Samspill mellom instruktøren 
og overflatefartøyene seg i mellom er viktig 
for å gjøre det vanskelig for de på ubåten.
- Vi kjører etter de planene vi får, som regel 
for fort til å detektere ubåten. Vi får ikke mye 
utbytte av selve øvelsen, sier orlogs kaptein 
Jan Hammersland, skipssjef på 
KNM Trondheim.
- Men vi gjør det vi kan, og gjennomfører 
inspeksjoner, havaridrill og driller sikkerhet 
om bord, slik at vi utnytter tiden vi får 
på sjøen best mulig, fortsetter han.

- Streng seleksjon
Ingen av de tre elevene er garantert videre 
plass i kurset. Det er kun deres prestasjoner 
som avgjør om de stryker, og må forlate 
ubåtlivet for alltid, eller om de kan fortsette 
utdanningen mot en av Forsvarets mest 
spesielle stillinger. 
- Kurset er hardt, med streng seleksjon. Men 
kurset fører også frem til en meget spesiell 
og krevende jobb. Vi mener det er nødvendig 
med et såpass utfordrende opplegg for å 
ivareta sikkerheten, og for å opprettholde d
et høye nivået vi har nådd nasjonalt og inter-
nasjonalt, sier instruktør Jensen. 
- En god del elever stryker i denne fasen av 
kurset, men hvis man ikke klarer seg her, 
ville man nok ikke klart seg mange flere uker. 
Dette er den første harde kneika, hvor de som 
ikke har det som trengs skilles ut. 

Instruktør Øistein Jensen følger nøye med på at sjefselevene holder tiden.

Ubåtenes sjefskurs er krevende for elevene.
På årets kurs er det tre elever.

- Jeg kan skjønne hvorfor mange kaller dette 
det hardeste sjefskurset i Forsvaret, sier løyt-
nant Ole Andreas Vatle-Dahl, en av de norske 
elevene. 

- Man lærer mye om egne og fartøyets 
grenser. Man er våken lenge og må holde styr 
på mye informasjon, samtidig som diverse 
hinder gjør at vi ofte må avvike 99 prosent fra 
den opprinnelige planen, fortsetter han.
- Her er det detaljstyring som gjelder, i mye 
større grad enn på for eksempel en fregatt, 
forteller den andre norske eleven, løytnant 
Nils Nordstrand. 
- Nå som vi nærmer oss slutten av kurset 
får vi ikke mye tilbakemeldinger, og er mer 
overlatt til oss selv, fortsetter han.

Oppgjøret
”Stop run!” Like fort som det begynte 
er det over. Enda et av mange ”run”, som 
skal vurdere om den aktuelle eleven har det 
som trengs for å kommandere en ubåt på 
periskopdybde, er ferdig. Eleven og instruk-
tøren studerer begge arket de andre elevene 
har plottet ferdig og hengt opp på ubåtens 
bakre periskop. Studenten forklarer sine 
avgjørelser, begrunner angrep, unnskylder 
feilberegninger og forteller hva han burde 
gjort annerledes. 

Instruktørens tilbakemeldinger er fra-
værende, kun et sparsomt ”why”, og 
spørsmål om hvordan eleven synes han 
gjorde det. Her er kun perfeksjon godt nok. 
Sjefskurselevene sendes så fremover i båten 
for å spise middag. Det er enda mange runs 
igjen før dagen er over. 



Katrine Gramshaug  
[kgramshaug@mil.no]  

Neste utgave av I Marinen blir også 
det siste. Fra januar blir det ett felles 

konsernblad for hele Forsvaret. Det 
nye bladet skal komme ut en gang i 
måneden og blir noe helt annet enn 

det vi har hatt før.  

 
 
Det lover den nåværende redaksjonen i 
Forsvarsforum som overtar produksjonen av det nye 
bladet. Selv blir Forsvarsforum også lagt ned, og 
siste utgave av det tradisjonsrike bladet kommer  
i november. 

Samles til ett forsvar 
Det har vært et sterkt ønske fra forsvarsjef Sverre 
Diesen å få samle de eksisterende bladene i ett.  
Med dette får også den øverste lederen i Forsvarets 
militære organisasjon et eget blad.   
- Når jeg legger ned de fleste bladene i Forsvaret, 
kan dette kanskje virke drastisk, men jeg har store 
forventninger til å kraftsamle i ett blad, sier general 
Sverre Diesen til Forsvarsnett. 

- Det koster for mye å drive informasjon innad  
i Forsvaret med egne forsvarsgrensvise utgivelser. 
Dessuten skal vi få et blad som er betydelig større, 
og forhåpentligvis bedre og med langt flere lesere 
enn noe norsk forsvarsblad noen gang har hatt,  
sier forsvarssjefen.

Ansvarlig redaktør i Forsvarsforum, Tor Eigil 
Stordahl, ser frem til å få lage det nye fellesbladet 
for Forsvaret.  
- Dette skal bli noe annet enn Forsvarsforum og vi 
skal bruke de neste månedene til å planlegge dette 
sammen med forsvarsgrenene, forteller han. 

Redaktøren røper blant annet at han ønsker nytt 
design på bladet, slik at leseren virkelig ser at dette 
er noe helt annet. 

Klar i februar 
Forsvaret satser på å være klar med den første utgaven 
i februar. Det nye bladet får et opplag på rundt 100 
000 og skal sendes hjem til hver ansatt. Hver utgave 
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Forsvaret får nytt blad  

Ansvarlig redaktør i Forsvarsforum, Tor Eigil Stordahl, 
skal bruke de neste månedene til å planlegge det 
nye bladet sammen med forsvarsgrenene. 
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Gyldne år med overhengende trussel
I årene 1955 til 1980 var Marinen preget av 
trusselen fra øst og økende beredskap. Norge 
var blitt et strategisk midtpunkt og fikk inter-
nasjonal oppmerksomhet med økonomisk 
og materiell bistand. Etter Berlinkrisen i 
1961 økte beredskapen ytterligere, noe som 
resulterte i 30-minutters beredskap for 50 
prosent av styrkene i Nord-Norge helt frem til 
Berlinmurens fall. Baseutbyggingen var enda 
et klart tegn på den økte militære infrastruk-
turen, og Bergen ble et sjømilitært sentrum. 
Haakonsvern orlogsstasjon ble offisielt åpnet 
i 1963 og var et hett tema i lokalavisene da 
folk mente dette gjorde Bergen til et mål for 
sovjetisk atomangrep. I 1960 kunne endelig 
Sjøkrigsskolen flytte inn i nye lokaler i 
Wallemsviken utenfor Bergen, etter å ha 
holdt til i tyskerbrakker i Oslo siden krigen.

I 1960 ble det besluttet å fornye Marinen ved 
å bygge 50 nye fartøyer i løpet av syv år for å 
etablere en beredskapsmarine i Norge som 
en del av invasjonsforsvaret. Flåteplanen 
av 1960 ble en realitet og imponerende 
nok gjennomført innenfor tidsfristen og 
rammene av beskjedne 840 millioner kroner, 
hvorav halvparten ble dekket med amerikan-
ske midler. Fregattene KNM Narvik og KNM 
Trondheim er de siste fartøyene fra flåte-
planen som fortsatt er i operativ drift.

Den etiopiske keiseren Haile Selassie anmodet 
Kong Haakon under et statsbesøk i Norge 
i 1954 om å assistere Etiopia i å bygge opp 
en marine. Marinens ledelse var ikke særlig 
begeistret over dette, men på politisk nivå 
ble det besluttet å imøtekomme keiserens 
anmodning, og fra 1955 og ti år fremover 
var Marinen involvert i etableringen av en 
sjøkrigsskole, marinebase og fartøysanskaf-
felser i det afrikanske landet. 

Flere titalls observasjoner av uidentifiserte 
ubåter ble gjort langs norskekysten uten at 
deres tilstedeværelse kunne bevises. Den 
mest kjente jakten på fremmed ubåt fant 

sted i Sognefjorden i november 1972. Norges 
holdning var at ubåtene skulle tvinges til 
overflaten, ikke senkes. Temaet fikk for-
nyet aktualitet i 1981 da en russisk ubåt av 
Whisky-klassen gikk på grunn utenfor den 
svenske marinebasen i Karlskrona.

Tradisjonen tro ble det under utenlandstokt 
handlet inn brennevin til messene ombord. 
Mengden var økende og i 1969 ble denne 
sedvanen anmeldt til sivile myndigheter. De 
daværende skipssjefene ble ofret og bøte-
lagt for den uheldige praksisen. Imidlertid 
betalte Sjømilitære Samfund bøtene. Saken 
fikk meget beskjedne senvirkninger karriere-
messig for skipssjefene det gjaldt. Fete over-
skrifter i avisene til tross.

Marinens storhetstid
Med 50 nye fartøyer og moderne basestruktur 
til disposisjon ble den sjømilitære aktiviteten 
meget stor. Ikke bare langs kysten, men 
også internasjonalt ved at norske fregatter 
fra 1967 årlig har deltatt i Natos stående 
atlanterhavsstyrke, og senere i den stående 
minerydderstyrken. Også i Forsvarets ledelse 
ble Marinen synlig da admiral Folke Hauger 
Johannessen var Norges første 4-stjerners 
forsvarssjef fra 1964 til 1972. Han var også en 
av bidragsyterne til de svært gode relasjonene 
til US Navy. Amerikanerne beundret blant 
annet MTB-våpenets operasjonsmønster, noe 
som medførte at 14 norskkonstruerte MTBer 
av Tjeld-klassen ble benyttet i Vietnamkrigen 
hvor de patruljerte i elvemunningene og 
langs kysten.

Fra 1979 fikk 22. MTB-skvadron base på 
Olavsvern for å øke Marinens tilstedeværelse 
nordpå. Året etter hadde vi hele 93 kamp-
fartøyer spredt langs kysten. Et antall som 
snart skulle bli dramatisk redusert med et 
nytt trusselbilde og uten amerikanske midler. 
Flåteplanen hadde gitt oss en kunstig stor 
marine som senere skulle vise seg umulig å 
erstatte.

I forbindelse med 100-årsmarkeringen
av unionsoppløsningen fra Sverige 

har I Marinen fått orlogskaptein 
Ola Bøe Hansen til å belyse noen små 

og store hendelser som har satt sitt 
preg på Marinen fra 1905 og frem til i dag.
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skal ligge på ca 100 sider, fordelt på en fellesdel 
og en del med informasjon fra hver forsvarsgren. 

- Vi vil fortsette med noe av stoffet vi har fått god 
respons på, men nå henvender vi jo oss også til 
familiene til den forsvarsansatte og vi vil ta hensyn 
til det. Jeg håper vi klarer å lage et blad leserne 
gleder seg til å få i postkassen, sier Stordahl.

Det nye bladet skal arbeide under redaktørplakaten, 
noe også Forsvarsforum har gjort til nå. 
- Leserne skal vite at jeg som redaktør lager et blad 
ut fra det som rører seg i Forsvaret og hvor ulike 
synspunkt får slippe til. Det skal ikke bare være 
forsvarssjefens meninger som kommer frem 
i bladet, men også andres, forteller han. 

- Vi har lesere som kjenner Forsvaret svært godt 
og de må kjenne seg igjen i det vi skriver. Da kan 
det ikke være bare ensrettet positivt eller negativt, 
forklarer redaktøren. 

- Vi skal vise igjen
Generalinspektør Jan Eirik Finseth er opptatt av at 
Sjøforsvaret ikke må miste fokuset på den interne 
informasjonen selv om I Marinen blir lagt ned. 
- I Marinen har vært et veldig bra blad, men vi skal 
markere oss positivt også i det nye felles bladet, 
understreker han. 

 - Vi får fra fire til ti sider til egen disposisjon i hver 
utgave. Det skal vi benytte oss av og produsere 
informasjon på samme måte som vi nå gjør i dagens 
I Marinen. 

Etableringen av det nye bladet skjer samtidig med 
at Forsvaret samler seg om en felles profil. 
 - Vi går fra å bruke flere hundre crester til bare 
å bruke fem stykker når vi kommuniserer eksternt, 
en for hver forsvarsgren og et felles. Sammen med 
det nye magasinet er det med på å merkevarebygge 
Forsvaret som en organisasjon, forteller 
informasjonssjef Geir Anda. 

Det skal ikke bare være 
forsvarssjefens meninger 

som kommer frem i bladet.  
Ansvarlig redaktør Tor Eigil Stordahl. 

I Flåteplanen av 1960 ble det satset 
på et invasjonsforsvar som i stor grad 
skulle understøtte Hærens defensive 
linje i Nord-Norge. I tillegg til ubåter, 
korvetter, motortorpedobåter og 
motorkanonbåter ble det også 
anskaffet fem fregatter. Bildet 
viser sjøsettingen av fregatten 
Trondheim ved Horten verft 4. 
september 1964, et av de to siste 
fartøyene fra flåteplanen som ennå 
er i operativ drift. Foto: Marinen.



Jonas Parmann 
[jparman@mil.no]  
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Det er slutt på spesielle 
kontrakter for de som vil bruke 

verneplikten til å bli kvitt 
narkotikaproblemet. Blir du tatt 

med narkotika på innrykket er 
det nå rett ut av rekruttskolen.

– Vi har for lite ressurser til å kunne fortsette 
med en kontraktsordning, sier sjef på sanitets-
avdelingen på KNM Harald Haarfagre, 
kommandørkaptein Stig Akre. 

Nulltoleranse for narkotikamisbruk er ikke 
noe nytt begrep i Forsvaret og misbruk har 
resultert i dimittering og sivil politianmeldelse. 
Men tidligere har det vært tillatt å gjennom-
føre rekruttskolen på KNM Harald Haarfagre 
ved hjelp av urinprøvekontrakter, selv om man 
har blitt avslørt i besittelse eller bruk av 
narkotika ved innrykk. Slik er det ikke lenger.

- Dreier seg om sikkerhet
Med urinprøver et par ganger under rekrutt-
skolen skulle rekruttene holde seg fri fra 

narkotika og vise at de var like dyktige til å 
gjennomføre førstegangstjenesten som alle 
andre. Men to prøver i løpet av syv uker er for 
lite, ifølge Akre. 

- Vi har ikke hatt ressurser til å teste folk én 
gang i uka, som jeg mener er nødvendig for 
å være sikker på at folk holder seg rusfrie. 
En til to tilfeldige prøver gjennom rekrutten er 
for lite, mener han. Derfor har rekruttskolen 
på Madla nå gått vekk fra ordningen som lot 
rekruttene få lov til å forsøke seg videre ved 
hjelp av kontraktene. 
- Det dreier seg om sikkerhet. Er rekrutten 
ruset er han en fare for seg selv og de rundt 
han. Førstegangstjenesten er av en slik art 
at rusbruk er et risikomoment. Derfor vi har 
valgt å sette nulltoleransen ved innrykk og 
utelukker de som tester positivt, fortsetter 
Akre. 

Viktig med en ny sjanse
Jan Erik Thoresen er informasjonssjef 
i Lands forbundet mot Stoffmisbruk. 
Han mener at man må ta høyde for at 
unge mennesker kan gjøre feilgrep og 
at det er viktig at de får en ny sjanse. 
– Men det er viktig med en restriktiv linje, 
og Forsvaret må jo ha det, sier han. 

For de som likevel vil inn i Forsvaret gir rekrutt-
skolen en ny sjanse dersom de ønsker det. 
- I hovedsak får du utsatt tjeneste fra tre 
måneder til et år. Med bekreftelse fra legen 
om at du er rusfri, kan du få gjennomført 
førstegangstjenesten, forklarer sjefen på 
KNM Harald Haarfagre, kommandør Terje 
Landmark.
Det tror landsforbundet er lurt. 

- En kontant avvisning vil muligens føre til at 
man fortsetter stoffmisbruket, kun på trass og 
markering, tror Thoresen. 

Skolesjefen på Madla er godt fornøyd med 
nyordningen og vil fortsette praksisen på 
kommende kull. 
- Vi er jo ikke noen institusjon heller, så de 
som vil gjennomføre må vite hva som skal til, 
konkluderer han. 

Slutt på narko-kontrakt for rekrutter 
Narko Sør stiller opp med mannskap og hunder for å luke ut de som bruker narkotika når de begynner på rekruttskolen. 
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- Det dreier seg om 
sikkerhet. Er rekrutten 

ruset er han en fare for seg 
selv og de rundt ham.  
Stig Akre
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Slik blir fremtidens 

Haakonsvern:

1
2

3

4
5
6

87

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

I Marinen 11.2004 13-12-04 22:04 Side 11

10 NO.11/2004 IMARINEN

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

Katrine Gramshaug

Tage Henningsen

Generalinspektør Jan Eirik Finseth leder 

styringsgruppen for den nye helhetsplanen 

til Haakonsvern.
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Sjøforsvarets omorganisering 
krever også endring og 
rehabilitering av bygningsmassen 
på Haakonsvern. Flytting som ikke 
koster penger starter allerede 
etter nyttår, mens større endringer 
må vente på finansiering. 

Hovedlinjene i de planlagte tiltakene for eiendom, 
bygg og anlegg for Sjøforsvarets hovedbase er 
å flytte de som har mest kontakt med fartøyene 
nærmest mulig kaikanten, mens andre støtte-
funksjoner plasseres lenger inne på basen. 
Den nøyaktige kostnadsrammen er enda ikke 
utregnet, men det er anslått at oppgradringen 
og tilpassing av bygningsmassen til Sjøforsvaret 
kommer til å koste rundt 35 millioner kroner. 
Frem mot årsskifte skal det utarbeides et 
prosjekt grunnlag gjennom lokale og sentrale 
drøftinger. 

Mye beholdes
- I arbeidet med å få frem prosjektgrunnlag 
er arbeidsgruppene i dialog med Forsvarsbygg. 
I tillegg til å utarbeide kostnadsanslag for til-
takene, skal Forsvarsbygg bidra til at det utvikles 
funksjonelle og arealeffektive løsninger for bru-
kerne. Vi rekner med å få finansiert alle tiltakene 
i perioden 2006-2009, forteller Fred Arne Sørum, 
totalprosjektkoordinator i Sjøforsvarsstaben. 

Da arbeidet med heltsplanen startet, var en 
deling av basen i en indre og ytre del et av 
de langsiktige målene. En mulig løsning ble 
presentert i I Marinen no 11/2004. 
 - Dette arbeidet skal nå avventes til det 
er gjennomført en risiko- og sårbarhets analyse. 
Løsningene som nå utredes for å etablere 
generalinspektørens nye organisasjon på 
Haakonsvern vil trolig kreve en justering 
av grense for indre og ytre base i forhold til 
tidligere plan, forteller Sørum. 
Løsningen som er valgt gjør at sjefen for 
Kysteskadren, staben og våpensjefene forblir på 
Korvetten. Kystvaktskvadron sør beholder også 
sine lokaler. 

Treningssentrene og driftsstabene til de mindre 
fartøysgruppene samles nærmest mulig kaikanten 
og blir lokalisert i bygget på undervannsbåtkaien 
og i byggene som Skole for sikkerhet og skips-
teknikk og ubåttreningssenter holder til i nå. 
Det gjelder også for Sjøforsvarets logistikkvåpen, 
som er planlagt i dagens maskin- og elektro-
verksted for undervannsbåtene.

Samlokaliseringen betyr at både MTB-ene og 
minefartøyene flytter fra sine nåværende lokaler 
på land som tømmes helt. MTB-ene skal også 
flytte fra det nåværende kaianlegget, mens 
minefartøyene beholder sin kaiplass.

Følger Neptun 
Parallelt med arbeidet med å etablere 
Sjøforsvarets nye organisasjon på Haakonsvern 
har Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) satt i 
gang fase to av helhetsplanen for basen. Første 
trinn består i å utvikle en plan for administrative 
funksjoner. 
- I arbeidet er det etablert en målsetting om å 
samle administrative funksjoner i størst mulig 
grad. Tiltaket kan bidra til en frigjøring av FLOs 
bygningsmasse som er knyttet opp mot kai-
ene. Noe av denne bygningsmasse er aktuell 
for Sjøforsvaret organisasjon å overta for å få 
etablert kosteffektive og funksjonelle løsninger, 
sier Sørum. 

Arealendringene på marinebasen følger i stor 
grad endringene som er gjort i den pågående 
omorganiseringen i Sjøforsvaret. 
- Vi har lagt stor vekt på å utnytte arealene og 
finne løsninger som støtter opp om de organi-
sasjonsendringene som vi har gjort i Neptun. 
Når vi nå etablerer treningssenter som skal 
støtte våpnene, er det viktig at de blir lagt nær-
mest mulig fartøyene. Derfor har vi trekt 
fartøyenes treningssentre bort fra KNM 
Tordenskjold, sier sjefen for Kysteskadren, 
flaggkommandør Håkon Tronstad.
- Det finnes mange måter å utnytte lokale-
ne på. Den ideelle løsningen hadde jo vært 
å bygge helt nye lokaler på kaikanten, men 
det har vi ikke ressurser til. Alternativet som 
vi nå har valgt er realistisk gjennomførbart. 
I løpet 2006 håper vi at alle organisasjoner 
vil være ferdig etablert i de nye lokalene, sier 
Tronstad.

Fortetter langs kaiene 

• Sjøforsvaret planlegges lokalisert i fire  
 soner: KNM Tordenskjold, Korvetten, 
 Kaserne 2 og byggene som Skole 
 for sikkerhet og skipsteknikk og 
 undervannsbåtene har i dag. I tillegg 
 beholder Kystvakten sine lokaler. 

•  Treningssentrene og driftsstaber 
 til de mindre fartøystypene skal 
 samlokaliseres nær kaikanten, i byggene 
 som Skole for sikkerhet og skipsteknikk 
 og undervannsbåtene disponerer i dag. 

•  Treningssenteret for fregattene 
 flyttes til i Kaserne 2, mens driftsstaben 
 for fregattene blir på Korvetten. 

•  Kystvaktens og Marinens 
 jegerkommandos treningssenter 
 lokaliseres på KNM Tordenskjold. 

Faksimile fra I Marinen nr. 11 - 2004



Olav F. Bjørkøy
[objorkoy@mil.no]
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Orion-fly inn i fiskerikontrollen 

Kystvakten bruker mye ressurser for å få tilstrekkelig 
oversikt over hva som foregår i Nordsjøen. Med fire kyst-
vaktfartøy ute på havet til enhver tid, et eget kystvaktfly, 
samt støtte fra Orion-fly og satellittbilder, kontrolleres 
makrellfisket nøye. 
- Når man har så store fangster, en høy kilopris og vel-
dig mange fartøy som fisker hele døgnet, blir det en 
stor utfordring å ha oversikt over alt som skjer, men 
vi mener vi har god kontroll med de ressursene vi har, 
sier skipssjefen Endre Barane om bord på KV Ålesund, 
et av fartøyene i Kystvaktskvadron Sør som kontrollerer 
makrellfisket.

Orion gir oversikt
I år er første høsten Kystvakten bruker Orion-fly for 
å få oversikt over aktiviteten i Nordsjøen, både innenfor 
og utenfor norsk område. 
- Orion-flyet er til stor hjelp for oss fordi det inngår 
i en kombinasjon av overvåkningsmetoder som utgjør 
systemet vi bruker for å kontrollere makrellfisket, sier 
kommandørkaptein Edvard Winther Johansen, sjef for 
Kystvaktskvadron Sør.

- Først tar vi et satellittbilde for å se om det er noen 
aktivitet i det hele tatt. Deretter kommer Orion-flyet inn, 
som med sin enorme rekkevidde kan ta hele Nordsjøen 
i ett tokt, og gir oss mer informasjon om hvor store og 
hvilke typer fartøyer det gjelder. Vi får også informa-
sjon om de utenlandske fartøyene på andre siden av 
grensen, slik at vi kan vurdere hvor stort press de utgjør. 
Kystvaktflyet sendes så ut for å få et mer nøyaktig 
bilde av interessante fartøy, før denne informasjonen 
igjen bestemmer hvordan vi legger opp våre helikopter-
operasjoner, fortsetter han.
- Ved hjelp av denne kombinasjonen av overvåknings-
metoder får kystvaktfartøyene informasjon om hvilke far-
tøy som er i aktivitet og får fangst, slik at de kan 
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NORDSJØEN: Kystvakten har 
i hele høst vært på plass for å 
kontrollere i en av Nordsjøens 
mest hektiske sesonger. Store 
ressurser mobiliseres, og i år 
er også Orion-fly blitt satt inn 
i kontrollen for første gang.



kontrollere, inspisere og aksjonere deretter, 
sier Winther Johansen.

Kontrollerer store verdier
Med 35 fiskefartøy innenfor et område på fem 
nautiske mil, hvor verdier for over 90 millioner 
kroner fiskes opp av havet på ett døgn, er det 
heller ingen liten oppgave Kystvakten har når 
makrellfisket skal kontrolleres. 

- Det er vårt ansvar å følge med i Norsk 
økonomisk sone (NØS) og passe på at ingen 
uten lisens fisker der, forteller kaptein-
løytnant Rune Stenevik, operasjonsleder 
ved Kystvaktskvadron Sør. 

I tillegg til de lisensierte fartøyene kommer de 
utenlandske fartøyene som ikke har kvoter 
å fiske, eller som allerede har fisket sin 
makrellkvote, men som likevel ser sitt snitt 
til å fiske over grensen, siden makrellen som 
regel står på norsk side av delelinjen om høsten. 
- Makrellfisket foregår innenfor et lite område, 
hvor aktiviteten er høy og interessen stor 
på grunn av fiskets enorme verdi, sier KV 
Ålesund-skipssjefen. 

- Satelittsporing er viktig
- Vi skal være myndighetenes forlengede arm 
ved å håndheve lover og forskrifter, kontrollere 
kvoter og passe på at alt går som det skal. 
Vår oppgave er også å være til stede som en 
sikkerhet ved å assistere de som måtte trenge 
det. Vi er på mange måter som politiet når 
de gjennomfører kontroller av førerkort. De 
ærlige og rederlige, som fisker etter lovverket 
og rapporterer som de skal, har ingenting å 
frykte, sier Barane.

Overvåkning av de norske fartøyene skjer 
hovedsakelig ved hjelp av satellittsporing. 
Alle norske fartøy over 24 meter skal ha 
satellittsporingsutstyr om bord som oppgir 
fartøyets posisjon hver time, slik at Kystvakten 
kan se hvor fartøyene befinner seg.

- Satellittsporingen er viktig i vårt arbeid på 
sjøen. Likevel kan senderen skrus av, så hvis 
du er uærlig, og kanskje fisker et sted du ikke 
skal være, er det ikke et stort problem å for-
svinne fra systemet. Derfor er flyovervåking 
meget viktig for oss, da de kan kontrollere det 
vi får opp på skjermen, ved å for eksempel 
sjekke at det virkelig ikke finnes et skip bak 
horisonten, sier han.

- En god sesong
Årets makrellfiske nærmer seg nå slutten, og 
Kystvakten er godt fornøyd med hvordan det 
har gått. I motsetning til tidligere år, har det 
ikke vært rapportert om ulovelige aktiviteter, 
som for eksempel dumping av makrell.

- Vi har et godt inntrykk av året sesong. Tidlig i 
sesongen var det små fangster på rundt 40-80 
tonn. Nå på slutten har det tatt seg opp, med 
fangster på opptil 200 tonn, samtidig som stør-
relsen på fisken har blitt bedre. Siden prisnivået 
har vært god for alle størrelsene av makrell 
hele sesongen, har problemet med dumping av 
fangst vært fraværende, sier Barane.

Nye kamera effektiviserer
- Det har en preventiv effekt å ha fly og 
helikopter i luften til ulike tider. Slikt viser 
fiskefartøyene at det er høy aktivitet fra 
myndighetenes side i området. Ved hjelp av 
kystvaktflyets nye kamera har vi nå også fått 
kapasitet til å se hva som skjer om natten. 
Før var overvåkningen begrenset til at vi 
kunne se hvor det var båter, men ikke hva de 
foretok seg. Med det nye kameraet kan vi se 
hvem som fisker, også om natten, fortsetter 
Barane.

Kystvakten har i foregående år flere ganger 
fått bilder av død makrell på havbunnen. I til-
legg har Kystvakten mottatt rapporter om at 
fiskefartøy har fått råtten makrell i trålen. I år 
har ikke dette vært tilfellet, noe Kystvakten er 
veldig godt fornøyd med. 

- Inntrykket vårt er at hele næringen er like 
opptatt som oss av å sikre en god og bære-
kraftig utvikling i Nordsjøen. Ingen vil forsvare 
dumping av fisk. I tillegg har vi merket oss at 
hvis et fartøy blir tatt for dumping, settes hele 
flåtegruppen i forlegenhet. Slik oppførsel er 
altså uakseptabelt, også innen fiskerimiljøet, 
sier han.

Skipssjef på kystvaktskipet ”Ålesund”, 
kapteinløytnant Endre Barane (under), har en 

viktig jobb med å kontrollere makrellfisket.

Kystvaktflyet har fått nytt kamera som gjør 
det mulig å overvåke også om natten.
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Makrellfiske 

Den norske makrellkvoten er på 
114 00 tonn makrell blant ringnot-
fartøyene, som har sesong fra midten 
av september til begynnelsen av 
november. De største fartøyene fisker 
over 1300 tonn makrell hver og det 
blir over 18 millioner kroner i fangst-
verdi.  I fjor ble det levert makrell til 
over to milliarder kroner til norske 
mottak. Samtidig var kvoten da litt 
høyere, mens markedsverdien på 
makrell per kilo var litt lavere. 
I dag ligger den på ca 14 kroner 
per kg i snitt. 



Dramatikken i Barentshavet
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Over 400 jobbet på spreng 
fra Forsvarets avdelinger 
under den seks døgn lange 
operasjonen da den russiske 
tråleren ”Elektron” motsatte 
seg arrest i Barentshavet. 

  

Operasjonen har fått mye omtale i media etter at 
kystvaktfartøyet KV Tromsø valgte å bringe den 
russiske tråleren ”Elektron” til norsk havn etter 
at fartøyet hadde gjort seg skyldig i alvorlige  
fiskeriovertredelser lørdag 15. oktober. 
Forsvarets håndtering av saken har krevd store 
ressurser. 

- Til sammen var over 400 personer involvert i 
operasjonen fra norsk side, forteller kommandør 
Øystein K. Wemberg, sjef for fellesoperasjoner 
ved Landsdelskommando Nord-Norge (LDKN).

- Dette er hovedoppgaven vår 
Det var landsdelskommandoen i nord som ledet 
operasjonen. I tillegg var fire kystvaktfartøyer, 
helikoptre, Orion-fly, samt Fellesoperativt hoved-
kvarter i Stavanger, Forsvarets situasjonssenter 
og en rekke andre støtteelementer sentrale 
aktører i operasjonen. Wemberg roser alle de 
som var involvert i operasjonen. 

- Alle stod på fra operasjonen startet til siste 
slutt og la andre oppgaver til side for å kunne 
støtte operasjonen best mulig. Selv om dette  
var en svært uvanlig operasjon for oss, er det  
å lede et bredt spekter av militære operasjoner  
i barentsregionen vår hovedoppgave.  
LDKN er en krisestyringskommando som  
har fokus på å hevde norsk suverenitet  
i nordområdene, sier han.

Kommandøren forteller at det var svært  
komplekst å lede en så stor operasjon ute  
i Barentshavet.  

- For det første er det enorme avstander. Da 
”Elektron” ble oppbrakt av KV Tromsø befant de 
seg 300 nautiske mil nord av det norske fast-
landet. For et fartøy som holder 15 knop vil det 
da ta nesten et døgn å komme fra land og ut til 
fartøyene, sier Wemberg.  
I tillegg var røffe værforhold en kompliserende 
faktor for ledelsen av operasjonen. 
- Vi har en rekke mulige måter å aksjonere  
på ved slike situasjoner, men på grunn av det 
dårlige været, med svært høye bølger, sterk vind 
og snøbyger, hadde vi et begrenset handlings-

rom. Sikkerheten, både for eget personell  
og de om bord i det russiske fartøyet, var viktig 
for oss hele tiden, sier kommandøren. 

Jobbet døgnet rundt 
Mens operasjonen pågikk ble det lite soving  
på de fleste på hovedkvarteret.  
- Noen av oss går døgnskift, mens resten har 
feltseng på kontoret og vi tar oss noen timer der 
når det er tid til det. Vi er en liten og  
fleksibel stab som er vant til å passe arbeids-
dagen etter den operative situasjonen, men  
det er klart at dette ble en spesiell situasjon, 
forteller Wemberg.

Kontreadmiral Trond Grytting, sjefen for  
landsdelskommandoen, er fornøyd med at  
operasjonen gikk så bra og tror ikke denne  
episoden kommer til å gå ut over forholdet  
mellom Norge og Russland.  
- Tvert i mot tror jeg at dette kommer til å 
fremme samarbeidet. Vi har i flere år bygd opp 
kontakten mellom den russiske kystvakten, 
grensevakten og nordflåten og jeg tror at den 
gode relasjonen oss i mellom har bidratt til at 
denne situasjonen ikke fikk større konsekvenser, 
sier han.  
- I begge landene er vi enige i at miljøkriminalitet 
vil vi til livs, og det er Norges oppgave å sørge 
for at slike grove lovbrudd ikke går upåaktet  
hen. En hver person som begår kriminelle  
handlinger skal stilles til rette for det de har 
gjort, uavhengig av om det er til lands eller havs, 
understreker kontreadmiralen.

Fire norske kystvaktfortøyer fulgte med da ”Elektron” nektet å adlyde ordre.

- En hver person som 
begår kriminelle handlinger 

skal stilles til rette for det de har 
gjort, uavhengig av om det er til 
lands eller havs.   
Kontreadmiral Trond Grytting 



Dramatikken i Barentshavet

De to inspektørene Henning Thune og Richard 
Storås ble overlevert til norsk kystvakt 
etter fem døgn om bord på ”Elektron”. 
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Tøft for inspektørene  
Et stort pressekorps møtte fram da de to inspek-
tørene møtte pressen i Kirkenes etter at de 
hadde forlatt ”Elektron” etter fem døgn om bord 
i den russiske tråleren.  
- Vi hadde det til tider vanskelig. Det var en 
spent situasjon og vi tenkte ut en kriseplan for 
hva vi skulle gjøre om vi måtte forlate fartøyet og 
hoppe i sjøen, forteller sambandsoffiser Henning 
Thune. 

Den 38 år gamle offiseren fortalte et fullsatt 
pressekorps om lange og usikre døgn om bord  
i den russiske tråleren.  
- Vi hadde det jo etter forholdene bra og fikk 
hele tiden mat og drikke. Selv om vi ble skjelt ut 
noen ganger fikk stort sett gå i fred. Men man 
har det jo ikke godt når man sover på dørken på 
bro om bord på et fartøy som ikke adlyder ordre, 
forteller offiseren. Selv har han vært om bord i 
KV Tromsø i halvannet år og har et sted mellom 
85 og 90 inspeksjoner bak seg.

KV Tromsø-skipssjefen hadde jevnlig kontakt 
med de to inspektørene, og var lettet da han  
fikk de om bord i det norske fartøyet igjen.  
- Dette ble etter hvert en ganske uvanlig situa-
sjon. Det er ikke kjekt når vi inspiserer et fartøy 
som nekter ordre og motsetter seg arrest med 
to av våre inspektører om bord, understreker 
Jarle Hvidevold.  
- Som skipssjef er det sikkerhet for mannskapene 
og fartøyet som er viktigst. Fordi vi hadde så god 
kontroll på hvordan de hadde det, var jeg aldri 
var direkte redd for de to, sier han.  

Som en del av den rutinemessige oppfølgingen 
får de to inspektørene og resten av KV Tromsøs 
besetning tid med Sjøforsvarets støttelag.  
- Vi vet av erfaring at det å gå gjennom 
hendelsesforløpet og snakke om det som har 
skjedd er med på at de legger det de har opp-
levd bak seg, forteller Sjøforsvarets psykolog, 
Jarle Eid. 

I tillegg til en militær prest og helsetjenesten til 
Kystvaktskvadron sør utgjør han støttelaget som 
følger opp besetningen.  
- Det som er viktig nå er at de er tilbake til sin 
egen besetning og får være med dem på vanlig 
måte, sier han.

- Skal opptre med tydelighet 
Den nye statssekretæren i Forsvars-
departementet, Espen Barth Eide, lovet at  
norske myndigheter vil følge opp ”Elektron”-saken. 
- Med ”Elektron” er vi blitt minnet om hvor viktig  
det er å ha operativ evne i nord. Vi må være 
fysisk til stede. Dette er viktigere enn volum 
og mest mulig geografisk spredning, sa han til 
Forsvarsnett da Kystvakten inviterte til seminar 
om utfordringer i norske kyst- og havområder. 

Den tidligere lederen av avdelingen for  
internasjonal politikk ved Norsk utenrikspolitisk 
institutt (NUPI) er glad for at problematikken  
i nordområdene med ny regjering kommer  
høyt opp på den politiske dagsorden. I de rød-
grønnes Soria Moria-erklæring blir det slått fast 
at nordområdene er Norges viktigste strategiske 
satsingsområde i årene som kommer. 

Utfordringene i nordområdene er mange.  
I tillegg til uenighet om grenselinjer og fiske-
rettigheter, må regjeringen se på spørsmål som 
olje- og gassutvinning og miljøsikkerhet. 
- Norge skal være gode, rettferdige og forutsig-
bare forvaltere av ressursene. Et synlig nærvær 
fra Kystvakten er viktig for å demonstrere evne 
til håndhevelse, sa Barth Eide under seminaret. 

Den nye statssekretæren understreker at Norge 
med håndteringen av ”Elektron”-saken  
har sendt et tydelig signal til omverdenen.   
- Vi skal opptre med tydelighet, fasthet  
og gjenkjennelighet i dette området.

Hva skjer om bord på 
Sjøforsvarets største fartøy 
akkurat nå?  
- Vi har nettopp utført en 
inspeksjon på et russisk fartøy 
som oppholder seg ved Belsundet 
i området vest av Svalbard. Det er 
første gang at fartøyer benytter 
disse områdene til omlasting 
av fisk. For øyeblikket ser vi to 
omlastningsfartøyer og en tråler. 

Hvilke typer oppdrag tar dere på 
denne årstiden? 
- Vi var for eksempel på Jan Mayen 
for et par dager siden i forbindelse 
med et mannskapsskifte. 
Transitten tilbake til Bodø var på 
550 nautiske mil, og vi hadde sterk 
storm og til dels orkan under 
store deler av toktet. Vi fikk vasket 
fartøyet. Ellers har vi beveget oss 
nordover igjen mot vernesonen. 
Det har vært et hektisk år for KV 
Svalbard hvor vi til sammen har 
seilt 36 000 nautiske mil, noe 

som tilsvarer halvannen gang 
rundt Ekvator. Fra nå og utover 
vinteren skal vi bidra med isbryting 
i fjordene på Svalbard og lage 
råk. Dette er typiske oppdrag i 
desember og januar. 

Hvordan er status på helikopter? 
Blir det radar? 
- Vi har fått 337-skvadron om 
bord og opererer nå helikopter 
under begrensede forhold. Dette 
er noe vi har savnet om bord, så 
mange oppgaver blir enklere nå. 
Men radaren mangler fortsatt. 
Den venter vi å få om bord til 
neste høst. Da vil fartøyet være 
fullstendig operativt. 

Øde områder, mørke forhold og 
mobilen mangler signal. Hvordan 
takler dere dette? 
- Det er klart at vi blir påvirket 
av vær, vind og lengde på toktet, 
men det er en flott besetning 
jeg har med om bord som jeg er 

svært stolt av. Trivsel er noe vi 
setter i høysetet på KV Svalbard, 
på hvert tokt. Derfor krydrer vi 
hverdagen med sosiale aktiviteter 
som konkurranser og idrett når 
forholdene tillater det, og ikke 
minst velferdstilbudet nummer 
én, mat. Kokkene om bord kunne 
representert Norge i en hvilken 
som helst konkurranse i verden. 
Vi gleder oss til frokost, lunsj og 
middag. 

Blir det deltakelse på noen 
utenomkystvaktrelaterte 
aktiviteter?  
- Slik programmet ser ut nå blir 
det ordinær kystvakttjeneste 
fremover. Men hverdagen vår 
er basert på brått oppdukkende 
oppdrag og ting snur fort. Nå 
forbereder vi oss blant annet mot 
sikkerhetsmønstringen vi skal ha i 
denne måneden.

Avmelding!

Orlogskaptein Morten Jørgensen,
skipssjef på KV Svalbard
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Dette er Kystjegerkommandoens første skarpe 
utenlandsoppdrag etter at de ble operative i 
august i år. 
- Hovedfokus for dette teamet er hjelp til selv-
hjelp, slik at afghanske myndigheter skal 
bygges opp til selv å lede landet. Dette med-
fører fokus på oppbygging av et fungerende 
politikorps og en enhetlig nasjonal hær, 

samtidig som man jobber med å få samlet 
inn de våpen som finnes blant tidligere krigs-
herrer, forteller løytnant Stein som er med i 
patruljeteamet til Sjøforsvaret. 

Deltar i FN-bidrag 
De internasjonale styrkene i Afghanistan er 
i dag delt i to, hvor den amerikansk-ledede 

Endring Freedom  fortsatt kjemper mot 
restene av Taliban og Al Qaida. Norge 
deltar i Nato-styrken,  International Security 
Assistance Force (ISAF), som med mandat 
fra FN jobber med oppbyggingen av landet. 
Det totale norske bidraget i ISAF er på ca 
350 soldater, hvor hovedtyngden befinner 
seg i Kabul. De norske kystjegerne holder til 

Bidrar til afghansk sikkerhet  

Kystjegerkommandoen 
deltar nå i den internasjonale 

sikkerhetsstyrken ISAF i 
Afghanistan. Målet er å styrke den 

lovlig valgte regjeringen slik at 
afghanerne selv på sikt kan sørge 
for fred og stabilitet i landet uten 

hjelp fra utenlandske soldater.

For første gang deltar kystjegerne i en internasjonal operasjon.
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Maymane nord i Afghanistan. PRT Maymane 
er en multinasjonal styrke bestående av 
finner, islendinger og nordmenn. Styrken 
teller totalt 70 og av dette er ca 50 nordmenn. 
Disse dekker alle funksjoner, alt fra ledelses-
element, sanitet og kokker til forsyning og 
patruljeenheter. 

God lokal kontakt 
Styrken består av både sivile og militære 
elementer. 
- De militære enhetene er i kontakt med 
lokalbefolkningen for å skaffe et oppdatert 
bilde av sikkerhetssituasjonen i landet, og 
spre informasjon om ISAF og PRT, mens de 
sivile rådgiverne tilrettelegger og koordinerer 
hjelpeinnsatsen i området, slik at denne blir 
fokusert på de mest trengende områdene, 
forteller løytnanten.
Kystjegerkommandoen stiller med både 
patruljeenheter og stabsoffiserer i styrken. 

- Hver patrulje har sitt faste operasjons-
område, slik at de får best mulig kjennskap 
til sitt område og de viktige personene i disse 
områdene. Patruljene reiser rundt og snakker 
med lokalt politi, distriktsguvernører og 
tidligere krigsherrer. Patruljene ferdes langt 
vekk fra hovedbasen, og en dårlig afghansk 
veistandard gjør at det kan ta tid før unn-
setningen kommer hvis noe skulle skje. 
Patruljene må derfor være godt trent for 
å kunne operere på egenhånd, og kunne 
ta hånd om seg selv i et nødstilfelle, 
forteller Stein. 

Løytnanten forteller at patruljene jevnt over 
blir godt mottatt. 
- Når patruljene kommer til en landsby blir vi 
fort dagens midtpunkt. Folk flokker seg rundt 

oss, og de fleste har mye å fortelle, sier han. 

Det er viktig for patruljene å ha et godt 
forhold til de lokale og mye av kontakten går 
ut på å fortelle om hvem styrken er og hva 
som er jobben. 
- På denne måten holdes misforståelser 
unna, og vi får gitt et realistisk bilde av hva 
vi kan bidra med. 

Trent for det verste 
Før oppdraget startet gjennomførte 
Kystjegerkommandoen en oppsetnings-
periode, hvor det ble  fokusert på både enkelt-
mannsdisipliner, som avansert førstehjelp og 
skyteferdigheter, i tillegg til kulturforståelse 
og samtaleteknikker.

- Vi har brukt mye tid til å sette oss inn i de 
lokale forholdene. Mye av treningen dreier 
seg om ”worst case”-trening, slik at man er 
i stand til å møte uventede situasjoner, både 
som enkeltmann og patrulje. 
- For oss som er vant til å operere ut ifra en 
gummibåt eller en stridsbåt, ble også bruk av 
kjøretøy en ny og viktig del av treningen, sier 
løytnanten. 

- Tross vårt beskjedne antall er patruljene 
godt bevæpnet, og vi bærer våre våpen på en 
slik måte at det ikke skal virke provoserende, 
men likevel være godt synlig. Og når nys-
gjerrige afghanere spør om våpen er vi ikke 
beskjedne når vi skal fortelle om kapasiteter, 
slik at ryktene går og skaper oss et vist men-
talt overtak, forteller han.  

I utgangspunktet er det planlagt at oppdraget til 
Kystjegerkommandoen skal vare i to til tre år. 

Afghanistan

Innbyggertall:  24 - 28 millioner.
Hovedstad:  Kabul
President:  Hamid Karzai
Språk:  Hovedspråkene 
 er dari 
 og pashtu. 
 I nord snakkes 
 også uzbek og    
 turkmensk
Religion:  Islam

Afghanistan er et krigsherjet land i 
Sentral-Asia, mest kjent for sin motstand 
mot den russiske invasjonen i 1979. Etter 
at Sovjetunionen måtte trekke seg ut i 
1988, ble det gjenværende kommunistiske 
styret årsak til lang og blodig borger-
krig mellom de ulike grupperingene fra 
motstandskampen. Denne borgerkrigen 
varte frem til 1996, da Taliban overtok 
makten og innførte et strengt religiøst 
regime. Dette regimet brakte orden i et 
kaotisk land, men bidro også til at landet 
ble et fristed for internasjonale religiøse 
fanatikere og terrorister, blant dem 
Al-Qaida, ledet av Osama Bin Laden. 
Etter terroranslaget i New York 
11. september 2001 ble Taliban-
regimet styrtet i den amerikansk-
ledede Operasjon Enduring Freedom, 
hvor også Norge bidro med jagerfly 
og spesialstyrker. I ettertid har Nato 
etablert International Security Assistance 
Force (ISAF), hvor hovedhensikten er å 
bygge opp landet.  Det er i denne styrken 
kystjegerne nå er med. 
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ALDER:  56 år 
FRA:  Bergen
FAMILIE:  Kone og tre voksne barn, ett barnebarn 
GRAD:  Viseadmiral 
STILLING:  Sjef for Fellesoperativt hovedkvarter (FOHK)

BAKGRUNN: 
Begynte på Sjøkrigsskolen i 1969. Ubåttjeneste fra 1973 
til 1981, som skipssjef fra 1977. Nestkommanderende 
på KNM Bergen i 1982 og tjenestegjorde videre ved 
Forsvarskommando Nord-Norge (FKN) frem til 1984. 
Stabsoffiser i Nato, Northwood, Storbritannia, 1984-87, 
deretter stabsskole i Oslo. Sjef for KNM Narvik 1988-1990, 
senere sjef for taktikkskolen ved KNM Tordenskjold. Etter 
Forsvarets høgskole i 1993, 18 måneder som sjef for under-
vannsbåtinspeksjonen. Stabssjef for FKN i Bodø, deretter 
fra 1999 sjef for Forsvarets stabsskole. Fra 2001 sjøkom-
mandør for Sør-Norge fra Jåtta (FKS). Fra sommeren 2002 
sjef for fellesstaben i Forsvarets overkommando og fra 2003 
sjef operasjonsavdelingen i Forsvarsdepartementet. Overtok 
som sjef for FOHK 1. september i år.

BESTE STILLING:  
Lenge mente jeg at ingenting kunne måle seg med perioden 
som sjef på ubåt. Det var et sjeldent ansvar og frihet for 
en ung offiser. Men tiden på KNM Narvik, ikke minst i 
Stanavforlant, var veldig spennende, morsom og lærerik, og 
fremstår i etterkant som noe av det beste jeg har vært med 
på. Jeg har aldri likt papirarbeid, til tross for at det er det 
jeg har drevet med de siste 20 årene.  

SLIK BØR SJØFORSVARET UTVIKLE SEG: 
Det skjer mye bra i Sjøforsvaret. Organisasjonen er skjerpet 
etter mange år med press på stillinger og struktur. Der 
er vekt på det mobile og fleksible. Det er begrenset hvor 
mye mer som kan fjernes uten at det rammer den spisse 
ende, ellers går på helse og sikkerhet løs. Sjøforsvaret har 
unngått å rammes av de store kuttene i krigsorganisasjonen 
som Hæren har tatt, fordi forsvargrenen i liten grad har 
satset på mobiliseringsstyrker. 

EN VANLIG DAG:
Opp tidlig, men jeg er utpreget b-menneske. Nyheter, 
frokost og kort vei til jobb. Samtalene og orienteringene 
med staben, kommandørene og Oslo er ferdig til ca 08.30. 
Det er ofte brifer om operative saker utover formiddagen. 
Utenlandsoperasjonene krever særlig oppmerksomhet og vi 
får ofte besøkende gjester til Jåtta rundt lunsj. Det er ofte 
lange reiser og jeg blir borte to-tre dager per uke i snitt for 
å besøke de operative avdelingene og beslutningstakere i 
inn- og utland, sivilt og militært.

INTERESSER: 
Jeg eier et nedlagt småbruk og har båt og jeg følger med 
på aksjemarkedet og i samfunnsspørsmål. Prøver å holde 
kontakten med gamle venner, men mer rekker jeg ikke. 

 AKKURAT NÅ: 

Viseadmiral 
Jan Reksten 

Aktuell fordi: 
Har i høst tatt over som Forsvarets 
øverste operative sjef ved 
Fellesoperativt hovedkvaret. 
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Viseadmiralen 
Med sjefsstillingen han tok 

over i september får Jan 
Reksten igjen mulighet 

til å påvirke Sjøforsvarets 
kurs.  Viseadmiralen er 

Forsvarets operative leder.   

Reksten har tre stjerner på hver skulder nå. 
Det er snart ikke plass til flere. I Marinen møter 
viseadmiralen på Admiral Hotel i Bergen. Det er 
her han og 200 representanter fra 18 nasjoner 
holder hus mens øvelse Table Top Game 2005 
pågår på Sjøkrigsskolen i Laksevåg. Jan Reksten 
leder den omfattende internasjonale øvelsen. 
Han sier at det er en arv fra forrige stilling. 

For det er bare måneder siden bergenseren 
hadde Forsvarsdepartementet som arbeidsgiver. 
Nå er det det operative forsvarsnorge han skal 
følge med på og påvirke. Det var en ydmyk 
marineoffiser som 1. september tok over kontoret 
til generalløytnant Tomas Colin Archer ved 
Fellesoperativt hovedkvarter (FOHK) i Stavanger.
- Det er en lettelse å vite at jeg har kolleger 
her som føler det samme ansvaret som 
meg, sier Reksten og sikter spesielt til 
de tre kommandørene fra land, sjø og 
luft. Reksten var selv sjøkommandør og 
kontreadmiral ved FOHK fra 2000.

Ikke mer å hente
Den tidligere ubåt- og fregattsjefen er blitt 
vant til å være en mann for fellesforsvaret, 
likevel følger han ekstra spent med på hva 
som skjer hos gamle kolleger med havet 
som operasjonsområde. Han føler identitet 
til marineblå offiserer, og Neptun er et 
prosjekt som også han har fått med seg.   
- Jeg følger med i Neptun og hører ofte at 
generalinspektøren snakker om fremtiden. 
Ofte er Sjøforsvarets situasjon på agendaen når 
forsvarsledelsen møtes. Jeg er primært opptatt 
av at vi forsøker å redusere støtteapparatet, 
slik at den spisse enden blir minst mulig berørt 
av kutt i organisasjonen. Men vi nærmer oss 
nok snart et punkt der det ikke er mer å hente, 
det slanke støtteapparatet er for øvrig en kjent 
problemstilling også i Hæren og Luftforsvaret. 

Det er ikke uten grunn at marineoffiseren 
også nevner ”de andre grenene” sin situasjon 
når han snakker om Sjøforsvaret. Han tenker 
fellesforsvaret overordnet og helhetlig. At de 

marineblå utvikler seg videre gjennom Neptun 
er bare en liten del av et forsvar som stort sett 
omstilles over hele fjøla. Reksten er selv inne 
i en mini-Neptun. Organisasjonen ved FOHK, 
som nå er en todelt organisasjon sammen med 
Nato-hovedkvarteret Joint Warfare Centre (JWC), 
skal også slankes, og de tre kommandørene 
skal ut fra fjellet ved Jåtta fra neste sommer. 
- Jeg skulle gjerne opprettholdt 
kommandørstillingene, men hvis det ikke går 
må vi finne en god løsning som erstatter dem. 
Vi får trolig en tostjerners sjef for operasjonene 
og en tostjerners stabssjef. Vi har mye å lære 
av hverandre på tvers av grenene, mener han. 

- Bytt stilling
Reksten har vært innom en rekke stillinger 
før han havnet i sjefsstolen på Jåtta. Han 
anbefaler yngre offiserer om å komme seg 
bort fra Haakonsvern for en periode og 
oppleve også andre sider av Forsvaret.
- Sjøforsvaret er fortsatt en veldig spennende 
arbeidsplass, som gir utfordringer til alle. 
Men vi må ikke tro at vi er verdens beste fordi 
vi er ansatt i Sjøforsvaret. Det er noe med 
bergensmentaliteten. Flere i blå uniform tror at 
alle avgjørelser i Forsvaret skjer på Haakonsvern. 
Det stemmer ikke. Det er smart å bytte stillinger 
etter hvert som årene går og kanskje også 
gå inn i fellesstillinger, oppfordrer han.
Det kan være nærliggende å tro på viseadmiralen. 
Han har etter hvert fått lang fartstid, noe som 
medfører at familien har flyttet mange ganger 
både i inn- og utland. Siden han begynte på 
Sjøkrigsskolen i 1969 har han hatt adresse 
i Bergen, Bodø, Northwood, Oslo og nå i 
Stavanger, flere ganger hvert sted. Målet er 
å til slutt havne i Bergen. Da er han pensjonert. 
I løpet av denne tiden finner vi den beste 
tjenesten på land i hovedstaden. Reksten 
har tilbrakt de tre siste årene i Oslo.    
- Det var en opplevelse å komme til 
Forsvarsdepartementet. Sitte nær og delta 
i viktige beslutninger, og samtidig se at det 
går an å jobbe ubyråkratisk og raskt selv 
med de mer kompliserte sakene. Tiden 
i FD fremstår som min beste og mest 
interessante landjobb hittil, sier han. 

Vil lengte til sjølivet 
Men det har krevd mye av viseadmiralen 
for å komme dit han er i dag. At I Marinen 
har funnet et ledig hull i timeplanen hans 
er ren flaks. FOHK-lederen har planer om 
å besøke det meste av Forsvarets operative 
avdelinger, i inn- og utland. Han ser likevel 
klart at han burde brukt mer tid til familien. 
- I dag er det mer krevende å kombinere 

jobb og familie, enn da han var ung. 
Å være ung og profesjonell i Sjøforsvaret 
krever fortsatt at man seiler mye. Offiserene 
må kjenne farvannet og geografien langs 
kysten under forskjellig værforhold og årstider. 
Dette krever tid. Ser man karrieren i et større 
perspektiv vil det likevel komme en dag der 
man lengter tilbake til sjølivet, forteller han.
- Men vi må ikke legge unødig press på 
oss selv. Lederne må være fleksible som 
arbeidsgivere og legge til rette for individuelle 
tilpasninger. Vi må ha stor takhøyde for 
at folk er forskjellige, legger han til.  

Det nye sjøforsvaret som er i ferd med å 
utvikle seg har han også meninger om. 
I debatten om tilstedeværelse i nord, 
støtter han de som vil øke den.
- Sjøforsvaret har personell med høy kompetanse, 
motivasjon og gode fartøyer, som enten er neste 
nye eller i ferd med å anskaffes. Utfordringen 
nå blir å drifte det vi anskaffer, og å dreie fokus 
litt mer tilbake mot nord for marinens del. Vi 
får for få MTB-er i fremtiden, men i øyeblikket 
er det verken økonomi til eller beslutninger om 
flere. Kystvakten fremstår for meg som den 
mest effektive i verden i forhold til størrelse, sier 
han. I etterkant har han også uttalt at de siste 
episodene i Barentshavet understreker dette. 

En komplisert affære   
Når vi spør Reksten hva som egentlig er 
jobben hans i dag, svarer han følgende:
- Å få best mulig effekt ut av norske militære 
styrker. Vi må prøve å gjøre ting på en smart 
måte med de midlene vi har, sier han og 
kommer innom omorganiseringen igjen.  
- Nå når vi har satset på ett fellesoperativt 
hovedkvarter i Norge må vi sørge for skikkelig 
bemanning og øve på å lede både grenvise- 
og fellesoperasjoner. Det å drive et operativt 
hovedkvarter er en komplisert affære. Det 
er et teamarbeid ned til minste detalj og 
tett koordinering mot Oslo og styrkene. Min 
jobb blir å opprettholde det faglige nivået 
uansett fremtidig organisasjons form. 
Reksten er en travel mann. Det gjenstår én dag 
med øvelse Table Top Game før viseadmiralen 
kan reise hjem til Stavanger og gå en kveldstur. 
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Sjøforsvaret er en 
god, men hard skole for 

livet. Man må ofre mye, men 
det er arbeidsmessig veldig 
stimulerende 

Vidar Hope
[vhope@mil.no]
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Ønsker du røyke-
forbud til sjøs? 

Fenrik Kenneth Aasen (24), KNM Otra 
- Det er veldig få som røyker om bord hos 
så det er ikke noe stort problem for oss. 
Det er jo bra for oss som er på bro, 
da slipper vi det evige maset om røyking 
på akterdekket mens vi seiler.

Utskrevet menig Jørgen Jakobsen (18), 
motormannlærling 
- Vel, så lenge de ikke røyker i nærheten av 
hvor farlige kjemikalier eller ammunisjon 
oppbevares, så ser jeg ikke problemet med 
å få lov til å røyke til sjøs. Jeg tror dette kan 
bli vanskelig å få igjennom med så mange 
røykere.

Løytnant Steffen Øverland (30), 
KNM Roald Amundsen  
- Hvis vi skal være til sjøs i månedsvis er det 
litt offensivt å si at det ikke er lov å røyke. 
Særlig med tanke på de vernepliktige som ikke 
nødvendigvis er her frivillig engang.

Utskrevet menig Cornelius Helgesen (18), 
KNM Fridtjof Nansen  
- Jeg røyker ikke selv, men jeg forstår at andre 
vil røyke når de er på båt. De burde få et rom 
eller få lov til å røyke på dekk siden det er 
såpass mange som røyker. 

Fenrik Ørjan Willard (25), KNM Otra  
- Om bord er reglene for røyking i henhold til 
arbeidsmiljøloven. Over le er det derfor ingen 
grunn til at det skal være forbudt å røyke 
så lenge det ikke er fare for fartøyets drift.

- KUTT RØYKEN TIL SJØS
- Et uavkortet røykeforbud om bord 
er tanken, over som under le. Skal du 
røyke, må du gå på kaien. I sjøen blir 
det ingen muligheter, uansett hvor 
lang tid toktet tar. 
Dette foreslår kommandør Hans 
Christian Helseth som er sjef for 
overflateflotiljen. - Etter min mening 
er det altfor mange unge som røyker. 
Et forbud vil gi disse den hjelpen de 
trenger til å holde seg unna. Vi bru-
ker mye tid og omtanke på god fysisk 
form, og røyking hjelper ikke akkurat 
til å nå målsettingene om bord, 
hevder han. Dette er ikke Befalets 
fellesorganisasjon (BFO) enig i. 
Områdetillitsvalgte Rolf Ledal mener 
at mannskapet selv bør bestemme om 
de ønsker å røyke til sjøs eller ikke. 
- BFO mener helt klart at det bør 
være tillatt å røyke over le. Det er 
å gå for langt å nekte personellet å 
røyke, selv om jeg personlig er for 
at flere stumper røyken, sier han. 
Helseth står fast på sitt forslag og 
mener at forbudet kan gjelde fra 1. 
august 2006. - Da får de mest innbar-
kete røykerne en mulighet til å velge 
mellom røyken eller en stilling i land, 
sier han.

KYSTVAKTEN GÅR FOR GASS
Havets voktere satser framtidsret-
tet og velger nå gass som drivstoff i 
sitt nyeste fartøy som etter planen 
skal stå klart til sjøsetting i slutten 
av 2007. Gassteknologien reduserer 
miljø skadelige utslipp. NOx-utslepp 
blir redusert med 80 tonn i året, 
det vil si ein reduksjon på opptil 90 
prosent. I tillegg vil CO2-utslippene 
bli redusert med rundt en fjerdedel 
i forhold til en vanlig dieselmotor. 

Fartøyene vil likevel ha samme 
hastighet. 
- Det er ikke drivstoffet, men skroget, 
som er avgjørende for hastigheten. 
Skroget er et flott skrog som gjør at 
fartøyet skal kunne operere i hastig-
heter over 20 knop, forteller skips-
designer Tor Henning Vestbøstad fra 
Vik-Sandvik-gruppen som har tegnet 
fartøyet. Dette liker miljøorganisasjonen 
Bellona. 
- Vi håper at resten av den offentlige 
forvaltningen følger etter Forsvaret 
som eksempel, sier Isak Oksvold, 
fagsjef for transport i Bellona. 

HINDRER ULOVLIG 
VÅPENSPREDNING
BERGEN: Eksperter fra 19 nasjoner 
møttes i på Sjøkrigsskolen Bergen for 
å øve på å kunne avdekke transport 
av masseødeleggelsesvåpen. Norge 
stod for regien med viseadmiral Jan 
Reksten som leder for øvelsen. 
På agendaen stod utfordringen om 
hvordan den internasjonale sam-
arbeidsgruppen The Proliferation 
Security Initiativ (PSI), populært 
kalt Krakow-initiativet, skal kunne 
avdekke transport av masseødeleg-
gelsesvåpen før en tvilsom gruppe 
eller organisasjon får fingrene i det. 
- Hensikten med PSI er å skape et 
verktøy for å motvirke spredning og 
transport av komponenter som kan 
brukes til å lage masseødeleggelses-
våpen, sier Reksten. - Dette er reelt. 
Vi har offentlige kjente eksempler på 
at slik transport er gjort. Et fartøy ble 
tatt til havn i Italia og fikk konfiskert 
en tvilsom vare, sier Bjørn Arild Thun 
i Forsvarsdepartementet som har 
vært med å utvikle øvelsen.

www.marinen.no 

NAVNENYTT
Tidligere Bergens-ordfører Anne-Grete 
Strøm-Erichsen (55) fra Arbeiderpartiet 
blir ny forsvarsminister etter Kristin 
Krohn Devold (H). Samtidig tar Espen 
Barth Eide (Ap) over som statssekretær 
etter Bård Glad Pedersen (H). Strøm-
Erichsen har siden 2001 vært medlem av 
sentralstyret i Ap. Fra oktober 2003 

har hun vært komunalråd og leder av 
Komité for miljø og byutvikling i Bergen 
kommune. Barth Eide (41) var i 2001 
statssekretær i Utenriksdepartementet 
i 2001. De siste årene har han ledet 
avdelingen for internasjonal politikk i 
Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).
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AFRIKA-TRENINGEN I GANG
DAKAR/BERGEN: Den norske styrken 
som deltar på øvelse Green Osprey 
2005 i Senegal har kommet i gang med 
treningen. - Etter uker i sjøen er vi 
endelig på plass i Dakar. Temperaturen 
her ligger på nærmere 30 grader, så 
selv om vi har montert air condition-
anlegg på stridsbåtene, så vet vi at 
varmen kommer til å bli en utfordring, 
forteller løytnant Tobias Bang-Hansen. 

Norge bidrar med fire stridsbåter, 
sanitetspersonell og tre stabsoffiserer 
på storøvelsen. Til sammen utgjør 
dette 27 nordmenn. Green Osprey vil 
for øvrig inneholde et personell på 
nærmere 3000 personer fra 12 nasjoner. 
Nordmennene skal patruljere i 
Senegals elver fram til 17. november. 
Da venter transitten nordover før de er 
hjemme igjen i Bergen i begynnelsen 
av desember. 

- Mange av oss var glade for valgresultatet. 
Da Anne-Grete Strøm-Erichsen i tillegg 
ble utnevnt til forsvarsminister, var det 
som å vinne i tipping. 
Klubbleder Tor Rasmussen til Bergens Tidende, 
26. oktober.  

- Jeg er sikker på at om Kystvakten hadde 
ønsket å stanse «Elektron», og oppbringe 
den til en norsk havn, så hadde de gjort det. 
Politimester i Tromsø, Truls Fyhn, til Aftenposten, 
25. oktober. 

- Marinemusikken kan måle seg med 
verdens beste. Det begynner å få et navn 
i England også. Korpset har blitt spilt 
i radioen og platen selges i butikkene. 
Til og med i Japan er det folk som har 
hørt om Marinemusikken. 
Marinemusikkens dirigent Nigel Boddice 
til Gjengangeren 13. oktober. 

- Forsvaret ønsker ikke å utsette sine 
ansatte for unødig helserisiko og vi vil 
ha frem alle sider ved både Kvikk-saken 
og andre saker som berører de ansattes 
arbeidsmiljø.  
Forsvarssjef Sverre Diesen til www.bt.no 4. oktober 
etter at det ble bestemt at Forsvaret fortsetter 
Kvikk-undersøkelsene. 

– Vi mistenker at ledelsen forsøker å ha 
et hemmelighold, for å gjennomføre de 
planene man selv ønsker, uten diskusjon. 
De ønsker ikke at tingene blir så belyst 
at «fasiten» settes under tvil.  
Leder i personellforbundet,  Edvin Værøy 
til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) 3. oktober. 

STOR HUGIN-INTERESSE 
BERGEN: Den selvstyrte norskutviklede 
undervannsfarkosten ”Hugin” ble i oktober 
demonstrert på KNM Karmøy for mulige 
kunder fra seks ulike land. Det var 
Kongsberg maritime som arrangerte 
konferanse og demo av den autonome 
undervannsfarkosten ”Hugin”. Potensielle 
kunder kom til Bergen fra Norge, Sverige, 
Danmark, Tyskland, USA og Frankrike. 
- ”Hugin” kan brukes både av sivile og 
militære. Bruksområdet er nesten 
ubegrenset. I tillegg til alle de oppmøtte 

på konferansen er det flere kunder som 
har meldt sin interesse, men som ikke 
kunne komme til Bergen, forklarer 
Karstein Vestgård leder for Hugin-
avdelingen. Og prosjektet utvikler seg sta-
dig videre. - I fremtiden håper vi å kunne 
utvikle en modell for bruk fra undervanns-
båter. Dette vil være gunstig med tanke på 
at den er ubemannet og kan samle data 
og informasjon både uten å bli observert 
og samtidig unngå at menneskeliv 
settes i fare, forteller markedsansvarlig i 
Kongsberg Maritime, Svein Otto Schjerven.

redaksjonen@marinen.no
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TIPS OSS!
I Marinen lover 
t-skjorter 
til de beste 
tipsene som 
blir brukt i bladet.

Fristen er 10. 
i hver måned.

NAVNENYTT
Tidligere Bergens-ordfører Anne-Grete 
Strøm-Erichsen (55) fra Arbeiderpartiet 
blir ny forsvarsminister etter Kristin 
Krohn Devold (H). Samtidig tar Espen 
Barth Eide (Ap) over som statssekretær 
etter Bård Glad Pedersen (H). Strøm-
Erichsen har siden 2001 vært medlem av 
sentralstyret i Ap. Fra oktober 2003 

har hun vært komunalråd og leder av 
Komité for miljø og byutvikling i Bergen 
kommune. Barth Eide (41) var i 2001 
statssekretær i Utenriksdepartementet 
i 2001. De siste årene har han ledet 
avdelingen for internasjonal politikk i 
Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).

EGIL INGEBRIGTSEN,
abonnement
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T:  55 50 49 22
M: 977 01 378
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Kadettene hadde mye å snakke om etter at 
de hadde vært om bord på USS Anzio, en 
av 27 kryssere i Ticonderoga-klassen. Fra 
høyre: Håkon Rambjør, Ole Steinsland, Runar 
Økland, Erling Asseson og Mindaugas Zukas.

I Marinen er i Norfolk med førsteklas-
singene fra Sjøkrigsskolen. Vi er på 
arbeidsplassen til over 70 000 personer. 
På bussturen ned mot hovedkaien pas-
serer vi Mac Donalds, en stor bowling-
hall, en rekke bygninger og enda flere 
fast food-kafeer. Ole Steinsland (20) får 
nærmest hakeslepp når vi ankommer 
toplanskaiene med den amerikanske 
atlanterhavsflåtens 78 enorme 
fartøyene rundt seg. 

Forventningene innfridd
Bergenseren kommer selv fra 
byen hvor vi finner Nord-Europas 
største marinebase og hadde store 
for ventninger da skoleledelsen 
tidligere i høst fortalte at han skulle 
få oppleve verdens største. 
- Forventningene har så absolutt blitt 
innfridd. Dette var midt i blinken for 
oss. Når du først skal se skikkelige 
marinefartøyer, så er Norfolk det rette 
stedet. Det har slått meg nå i ettertid 

at vi har besøkt den siste gjenlevende 
supermakt, sier han.  
- Vi snakker jo om dimensjoner her. 
Det er flere personer om bord på disse 
fartøyene enn vi hjemme har i hele 
flåten til sammen. Og i den norske 
marinen vet alle hvem alle er. Her er 
det slik at de ikke kjenner hverandre 
om bord en gang. Mer upersonlig 
kanskje, men en helt klart mer slag-
kraftig marine, smiler han.

Sjøkrigsskolen er på det årlige høst-
toktet som skal gi førsteårskadettene 
en hard, men god innføring i godt leder-
skap. Dette skal til slutt gi bachelorgrad 
i militært lederskap og mulighet til å 
fortsette som marineoffiser. Siden 
oppstarten fra Bergen 26. september, 
har de brøytet seg gjennom fem tusen 
nautiske mil over Atlanterhavet med 
skoleskipet KNM Statsraad Lehmkuhl. 
Før den 91 år gamle flytende skole-
benken kommer hjem til Bergen 10. 

desember, har kadettene vært innom 
Baltimore, Washington D.C. og London. 
Kursen er ikke tilfeldig valgt, hvis vi 
spør internasjonal politikk-lærer Jan 
Tore Nilsen. 

Relevant reiserute
- Vi hadde mange alternativer da vi 
skulle bestemme oss for hvor vi i år 
skulle sette kursen. Det var et stort 
ønske om en transatlantisk kryssing, 
fordi vi da får en lang periode i sjøen 
og oppnår et lederskapsmessig godt 
utbytte, forklarer orlogskapteinen.
- Så når vi først dro over til østkysten 
med Sjøkrigsskolen, var Norfolk et helt 
naturlig valg. Vi har fått sett verdens 
desidert største marinebase og fått et 
begrep på størrelsen, fartøytypene i 
tillegg til å oppnå faglig forståelse, sier 
Nilsen. Steinsland nikker. 
- Vi skal blant annet bli undervist i faget 
sjømakt under transitten til London. Jeg 
tror det vi har opplevd i USA vil være 

På verdens største marinebase
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NORFOLK: Det er 54 
imponerte kadetter 
som står på hovedkaien 
på verdens største 
marinebase og kikker 
opp på destroyere, 
atomubåter, kryssere 
og hangarskip som kan 
lose hele den norske 
marinen og vel så det. 

Omvisningsoffiserene på amfibiefartøyet USS Shreveport kunne fortelle 
om flere internasjonale operasjoner de har deltatt i med det 17 000 tonn 

tunge fartøyet som på det meste huser over tusen personer.

Vidar Hope
[vhope@mil.no]

FO
TO

: V
ID

A
R

 H
O

P
E



FO
TO

: H
ÅV

A
R

D
 H

A
N

A
SA

N
D

Utskrevet menig Karsten Waage (19) 
tjenestegjør som artillerist på mine-
ryddingsfartøyet KNM Otra.

Hva innebærer tjenesten din?
Stort sett pussing av våpen. Forhåpentligvis noe skyting 
også siden jeg er tross alt er artillerist. Nå har vi akkurat 
demontert alle våpnene så det blir lite våpenrelatert å 
jobbe med i den nærmeste fremtid. Når jeg ikke gjør det 
er jeg bøyevakt, det vil si at jeg passer på om noen faller 
i sjøen. 

Hva bruker du fritiden til?
Se på film, gå på kino, spise, sove, stort sett eksistensielle 
ting. Vi har mye vakt, noe som også stjeler litt av fritiden.

Hva er den mest positive opplevelsen du har hatt som 
vernepliktig? 
Å, det er så mye. Jeg vet ikke helt. Skytingen på artilleri-
kurset var veldig gøy. Det å møte mange nye mennesker 
er jo også noe som er kjekt. 

Og den verste?
Omvask. Og all vask generelt. 

Bare vasking?
Sikkert ikke. Men det er det som slår meg først. 
Når alt er litt kjedeligere enn det jeg er vant til blir 
det liksom litt vanskelig å peke ut det aller verste. 

Har du blitt påvirket av marinen?
Jeg har komt i bedre form, litt i hvert fall. Jeg har 
jo selvsagt blitt flinkere til å vaske, noe som er nyttig. 
Og så har jeg lært å ha det gøy uten å ha noen ting 
å gjøre, men det gjaldt kanskje mest på Madla. 
Men jeg har nok blitt en mer tålmodig mann. 

GASTEN

The Norfolk Naval Base

Når de 78 større fartøyene og 133 
flyene og helikoptrene ikke er på 
oppdrag, er det The Norfolk Naval 
Base med sine 14 pirer og 15 vedlike-
holdshangarer som huser enhetene. 
Basen ligger i Norfolk City i Virginia 
og inneholder alt fra hangarskip, 
kryssere, destroyere, større amfibie-
fartøyer og ubåter til mindre støtte- 
og logistikkfartøyer fra den ame-
rikanske atlanterhavsflåten. Kilde: 
globalsecurity.org
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svært relevant når vi starter opp. USA er 
jo relevant i mange sammenhenger og det 
vil vi nok merke når vi også skal besøke 
Washington, forteller kadetten.

For de 53 medkadettene hans ble det en 
tøff start på toktet. Allerede i Nordsjøen 
hadde skipslege og løytnant Bjørnar 
Nummedal nærmest delt ut det som var 
av sjøsykepiller og -plaster. Marinelegen 
anslo at nærmere 70 prosent av mann-
skapet var satt ut, inkludert seg selv. 
- Det er ikke noe å gjøre med sjøsyken. 
Man må bare vente til det er over, sier han. 

Når kadettene summerer opp første 
halvdel av seilasen er dårlig vær noe de 
har sett mye til, men vinden har blåst 
i feil retning. Det er grunnen til at seil-
skuta så langt har seilt for maskin hele 
toktet vestover. Håkon Rambjør (28) håper 
på riktig vind i seilene når han skal retur-
nere over atlanterbassenget. Så langt har 
toktet vært en opplevelse for kadetten. 
- Det positive så langt er at jeg har blitt 
godt kjent med dem jeg skal jobbe med 
resten av året. Man får en positiv utvikling 
under et slikt tokt, sier han. 
- Men det er en stor omstilling fra å være 
i ledelsen på en ubåt til å være førstereis-
gutt igjen. Jeg må bare se på dette som 
en mulighet, sier løytnanten som i fjor 
tjenestegjorde på KNM Utsira og har fem 
år bak seg i ubåtvåpenet. 

- Stor kontrast til vi som øver
Kadettene har blitt delt opp i grupper 
og skal få omvisning på USS Anzio, 
en av USAs 27 kryssere i Ticonderoga-
klassen. Ole Steinsland har vansker 
med å sammenlikne det han opplever 
på marinebasen med det han kjenner 
til fra Haakonsvern. 
- Det gir et annet syn å se deres side av 
saken. De er i en annen forsvarssituasjon 
enn oss og de fleste har vært deployert i 
større operasjoner. Da vi fikk omvisning 

på ett av fartøyene, var det en offiser på 
min alder som viste oss rundt. Han hadde 
allerede rukket en deployering til Den 
persiske gulf. Det er en stor kontrast 
i forhold til oss som stort sett bare 
øver, mener 20-åringen som går operativ 
marinelinje. 

Steinsland er halvveis i toktet som til slutt 
ender i Bergen i god adventstid. Da har 
han seilt nærmere ti tusen nautiske mil 
med ”Statsraaden”. Han medgir at toktet 
så langt har vært tungt til tider.
- Det å verken kunne snakke med familie 
eller kjæreste hver kveld er hardt. 
Men vi får jo sende og motta e-post 
et par ganger i uken. Det er god velferd. 
Og det er ikke så mange nå til dags som 
kan skryte på seg en seilas til Amerika. 
Det blir noe å fortelle barnebarna. Og så 
blir det nok tidenes beste jul i år, sier han 
med et glimt i øyet. 

Virker Sjøkrigsskolen interessant for deg? 
Ring 55 50 50 05, eller send e-post til 
sksk@mil.no. 
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B-BLAD RETURADRESSE: Postboks 1, K-33
Haakonsvern, 5886 BERGEN

Forbereder en internasjonal fremtid

Sjøkrigsskolen hadde en ting i fokus da de gjennomførte en øvelse i internasjonale operasjoner i oktober: 
fremtidige operasjoner utenfor Norges grenser. I øvelsen ble  kadettene deployert til et konfliktområde 
for å sørge for at en fredsavtale ble overholdt. I tillegg til dette, skulle de sikre stabilitet i området. 
Operasjonene skulle gjennomføres selvstendig med egne valg og beslutninger, hvor kadettene selv 
måtte ta konsekvensen for egne avgjørelser. Øvelsen ble gjennomført på Skjelanger utenfor Bergen wog 
involverte et hundretalls kadetter og like mange statister og ledelse. 
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