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SJØFORSVARET
Sjøforsvaret  består av Kysteskadren, Kystvakten og skolene. 
Kysteskadren er Sjøforsvarets operative styrke på sjø og land, 
mens Kystvakten i fredstid er statens primære
myndighetsutøver på havet og Forsvarets viktigste
virkemiddel for episodehåndtering i havområdene.

Sjøforsvarets skoler gir en helhetlig sjømilitær profesjons-
utdanning for at personalet skal være skikket og kompetent 
til å bruke og videreutvikle Forsvarets maritime kapasiteter. 
Norge har en svært lang kystlinje og kontrollerer et hav-
område som er nesten syv ganger så stort som vårt fast-
landsareal. De maritime styrkene  har en viktig nasjonal 
rolle i ansvaret med å overvåke og håndheve suverenitet 
i dette vidstrakte området. Samtidig fyller avdelingene i 
Sjøforsvaret de internasjonale forpliktelsene gjennom 
deltakelse i Forsvarets innsatsstyrker.
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Kommandør for sjøstridskreftene

LEDER:  VI ER VIKTIGE

I disse travle omstillingstider er det av 
og til nyttig å ta seg en liten tenkepause. 
Har jeg forstått hva jeg skal gjøre og hvorfor? 
Er jeg sikker  på at jeg har fokus på de rette 
utfordringene?

Forsvaret er en stor og kompleks organisa-
sjon. Vi er mange små maur som gjør vårt 
for å få det hele til å fungere. I Sjøforsvaret 
vil vi snart få på plass en ny og noe slankere 
organisasjon. Målet er at vi skal klare dette 
uten at jobben blir gjort dårligere. Jeg er 
sikker på at vi vil få dette til, og det fordi vi 
er lagspillere! Kystvakten og Kysteskadren 
skal fortsatt jobbe side ved side for å løse 
de krevende oppgavene som venter. 
Dette skal vi gjøre på en slik måte at ingen 
av våre dyktige operatører utsetter seg 
for unødig fare eller risiko.

Verden er muligens blitt tryggere, 
men jobben er ikke blitt noe enklere. 
Kravene til våre dyktige mannskaper og 
besetninger er enorme, og jeg er ikke lite 
stolt over å tilhøre en slik organisasjon. 

Vi spiller hverandre gode! 
Alene er vi ikke nødvendigvis imponerende. 
Selv ikke Kystvakten eller Kysteskadren!

Uten våre sivile og militære kolleger innen 
skolesektoren, logistikk, administrasjon, 
ledelse eller kommando og kontroll ville det 
hele raskt stoppet opp. Det er mange som 
har krav på sin del av æren, når for eksempel 
en spesialavdeling løser et skarpt oppdrag 
i utlandet, eller når et fartøy returnerer til 
base etter vel utført jobb. 

Vi har alle som mål å gjøre vårt beste for 
at våre kolleger som deltar i operasjoner 
på sjø og land skal komme trygt hjem. 
For å nå dette målet må vi holde oss 
oppdatert, faglig og med hensyn til egen 
organisasjon. Du må vite hvem som gjør hva, 
forstå hvilken rolle du selv har, og ikke minst 
kjenne til de kravene jobben stiller til deg. 
Først da kan du og jeg gjøre en god jobb.

Hvordan skal vi få dette til? Det er ikke kun 
ett riktig svar på dette, men jeg vil oppfordre 
alle ledere til å legge stor vekt på informasjon 
til egne medarbeidere. Siden vi alle gjør en 
betydningsfull jobb for Sjøforsvaret, Forsvaret 
og det norske samfunn fortjener vi av og til 
å høre hvor viktige vi er.

Fra en kollega til dere alle; 
jeg er stolt av oss alle sammen!      
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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. 

Som en den av det internasjonale 
redningskontoret ISMERLO var den 

norske ubåtoffiseren Trond Juvik 
sentral i koordineringen for å redde 
den russiske miniubåten i sommer.  

Nå satser han på to nye år 
med ubåtredning. I august var 
han med på den store norske 
ubåtredningsøvelsen Northern 
Sun utenfor Bergen. Det siste 
året har han vært en del av 

redningskontoret ISMERLO 
(International Submarine 
Escape and Rescue Liasion 
Office). 

- Tid er det kritiske når 
en ubåt har problemer. 
For at operasjonen skal 
være vellykket er man helt 
avhengig av å få rednings-

utstyret rask på plass. Da er det viktig å ha 
trent nok på forhånd,  forteller den tidligere 
ubåtredningsoffiseren i undervannsbåtflotiljen.  

ISMERLO administrerer i dag en internett-
side hvor hvert land kan legge inn hvilket 
redningsutstyr de har og når utstyret kan 
være ved ulykkesstedet. Da alarmen gikk 
for undervannsbåten i Stillehavet, var det 
websiden han måtte sjekke.

- Med nettsiden vinner vi tid og vi ser hvilke 
ressurser som er tilgjengelige over hele 
verden. Det er hva de individuelle nasjonene 
tilbyr som utgjør ISMELROs kapasiteter, 
sier han. 

ISMERLO drives i dag av personell fra USA, 
Norge og Spania, og operativt er kontoret
underlagt Nato-kommandoen Allied 
Command Operation, men alle nasjoner 
som opererer undervannsbåter kan få hjelp 
fra kontoret.  Vil du lese mer om kontoret, 
går du inn på nettsiden www.ismerlo.org 

Sentral i ubåtredning Verdt å vite

Kadetter på tokt
Den siste uken i september setter 
Sjøkrigsskolens førsteårskadetter 
kursen til havs med skoleskipet KNM 
Statsraad Lehmkuhl. Kadettene blir om 
bord i seilskuten i ti uker for å delta på 
det årlige høsttoktet som i år går over 
Atlanterhavet til USA. 

Øvelse Odin
Fra 24. oktober til 4. november 
foregår øvelse Odin III. I tillegg til 
MPA-fly og kystvaktfartøyer, deltar 
også undervannsbåter fra Norge, USA 
og Canada. 

Marinen i nord
14. november starter høstens øvelse 
i Nord-Norge. På deltakerlisten 
under deployeringsøvelse finner 
vi to fregatter, én undervannsbåt, 
tre mineryddingsfartøyer, KNM Tyr, 
begge MTB-skvadronene og KNM 
Valkyrien Øvelsen i nord varer i to uker. 

Sjømilitære utfordringer
24. oktober gjennomfører Kystvaktstaben, 
på vegne av generalinspektøren 
for Sjøforsvaret, seminar i Oslo om 
sjømilitære utfordringer i kyst og 
havområdene. 

NYE KVIKK-
SAMMENHENGER

Nye bekreftelser 
fra helseundersøkelsen: 
tjeneste på KNM Kvikk gir 
både større fare for mis-
dannelser og dødfødsler. 

Side 14-15

FORBEREDT FØR 
AFRIKA-TRENING

Norge deltar med 
fire stridsbåter langs 
Senegals elvedelta. 
Sanitetsberedskapen 
får høyeste prioritet. 

Side 12-13

SAMARBEIDER OM 
UBÅTREDNING

Våren 2007 tas det nye 
redningskonseptet for 
undervannsbåter i bruk i 
regi av Norge, Frankrike 
og Storbritannia. 

Side 8-9 

INNHOLD
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Vidar Hope
[vhope@mil.no]

- Trivsel er et ufravikelig krav
HAAKONSVERN: 

I Marinen er på visitt hos 
Kystvaktskvadron Sør 

på Haakonsvern. 
Her har 13 offiserer, 

sivile og en menig 
sin daglige tjeneste. 

Hovedfokuset er rettet mot 
støtte og tilrettelegging for

 ”de som er ute på havet”. 
Og ikke minst trivsel 

på arbeidsplassen. 

Skvadronssjef Edvard Winther Johansen 
er utvilsomt en populær sjef. Humøret og 
innsatsviljen i kystvaktskvadronen gjenspeiler 
mest sannsynlig ikke resten av Forsvarets 
avdelinger i disse dager. I følge kommandør-
kapteinen er ikke dette tilfeldig. 
Han er nemlig svært bevisst på å holde 
arbeidsgleden oppe i staben og skvadronen.

Setter preg på omgivelsene
- Se på utstyret i huset her, de tekniske 
omgivelsene. Det trenger ikke være verdens 
beste, men vi må ha godt nok kontorutstyr og 
hjelpemidlene må være i orden. Da vi skulle 
bytte gammelt mot nytt, bad jeg de ansatte 
om å bidra til å innrede kontorene slik som 
de selv ønsket det, med sine egne tilpassede 
stoler og bordutforming. Prikken over i-en 
var at de fikk innrede med personlig, maritim 
pynt. Alt dette innenfor folkeskikkens 
budsjetter, og under veiledning av bedrifts-
helsetjenesten, forteller Winther Johansen. 

Han mener at et ufravikelig krav til jobben 
er at man skal trives, og får sette sitt preg 
på omgivelsene både faglig og sosialt. 
Grunnpilarene er at personellet opplever 
jobben som nyttig.
- Og at man har en arbeidstidsordning som 
er funksjonell og at man opplever lønn- 
og vilkår som tilfredsstillende, sier han. 

KV Sør har ansvaret for kystområdene 
fra svenskegrensen i sør til Rørvik i nord. 
Langs denne strekningen seiler syv hav-
gående og kystnære kystvaktfartøyer 
med doble besetninger. I tillegg opereres 
et innleid patruljefly. Totalt utgjør skvadronen 
et mannskap på om lag 250 personer.

- Jeg tror en av trivselsårsakene er at vi 
samler oss under avdelingsmerket vårt og 
bruker dette aktivt både som logo og slagord. 
Under kystvaktmerket gjør vi jobben, en jobb 
som vi er stolte av og opptatt av og som vi 
også vil utvikle videre. De gule og blå fargene 
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TRIVSEL PÅ JOBB: Edvard Winther Johansen (til venstre) mener 
at det er en sjefsjobb å la personellet slippe til kystvakt-

skvadronen. Det setter Gunn Andersen, Trond Inge Bogstrand, 
Yngve Kristiansen og Knut Ragnar Selland i staben pris på. 
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følger oss i alt vi gjør, og dette gjelder for 
hele KV-familien, ledelsen så vel som for 
mannskapene, sier han. 

Forhåndsbetalt jobb
I følge personellet i staben er det heller 
sjelden at man ser enkeltpersoner 
i organisasjonen som jobber alene, 
bortsett fra hvor dette er åpenbart naturlig. 
Skvadronssjefen mener at det å jobbe to 
og to sammen er en oppskrift på hvordan de 
skal gjøre hverandre bedre, og hvordan de 
skal minske risiko for feilbeslutninger 
og skader på personell og materiell. 

- To og to sammen gjør hverandre god, er en 
av kystvaktsjefen sine gjengangere som har 
satt seg i rekkene, sier Winther Johansen 
og legger til hvorfor det jobbes så godt blant 
havets voktere.

- Fordi vi er bevisst hvem som betaler lønna 
vår og antakelig også hvorfor. Det norske 
folket har allerede skattebetalt for den 
jobben vi skal gjøre, og da må fokus være 
på å levere varen. Skvadronens suksess 
går gjennom fartøyene våre og resultatene 
deres, og det er meget viktig for oss at vi 
oppfattes av folk på kysten og til havs at 
vi er til for dem, mener han. 

Sett i forhold til de kampklare enhetene 
i Kysteskadren, opplever fredstids-
organisasjonen Kystvakten å ha en stor 
fordel. Besetningene går nemlig på skift, 
med tre uker på havet og påfølgende tre 
uker hjemme. Med andre ord får fartøyene 
uthvilt og motivert personell om bord hver 
tredje uke. I tillegg er Kystvakten opptatt 
av at personellet står lenge i stillingene, 
fortrinnsvis om bord.  

- For Kystvakten har det vist seg at det er en 
enorm fordel å ha erfarne folk i jobben. Ikke 
minst når pensumet tetter seg litt og både 
politi og røver skal ha sitt. Kystvakten har 
etter hvert tatt og fått ansvar for oppsyn og 
reaksjon med det meste som har med salt-
vann å gjøre, og da er langtidsbeordringer 
avgjørende for kvaliteten og derav rykte og 
troverdighet til etaten. Ulempen kan nok 
dessverre være at tjenesten kan oppfattes 
som ensidig i det militære karrieresystemet, 
men det får nå heller stå seg, sier kommandør-
kapteinen som før skvadronssjefjobben 
seilte som skipssjef på Sjøforsvarets største 
fartøy, KV Svalbard.

Arbeidet 
må gi 

mening
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Forfatter, fotballguru og reklamemann 
Ingebrigt Steen Jensen mener at 
Sjøforsvaret må involvere personellet 
sitt dersom de i fremtiden skal kunne 
være attraktive nok til at folk vil jobbe 
i organisasjonen. 

- Vi lever i et samfunn hvor folk får høyere 
kompetanse og bedre økonomi. Nå er det 
slik at folket har fått et større ønske om 
å ha et meningsfullt arbeid enn å bare ha 
en jobb. Nettopp det er blitt viktigere enn 
et utelukkende finansielt utbytte, sier han. 
- Så for å trekke til seg personell 
i fremtiden, må en stille andre krav 
enn bare føringer. Arbeidet må gi mening 
og ikke minst medvirkning, fastslår han. 

Vi må tilbake til 1975 for å finne Steen 
Jensens tid i Forsvaret. Da var han 
gardist. Selv om han har mindre erfaring 
fra Forsvaret, tror han at den militære 
organisasjonen kan sammenlignes med 
sivile bedrifter. - For å løfte trivsel og 
arbeidsglede, blir Forsvaret nødt til 
å involvere folk. Som ansatte ønsker vi ikke 
å bli beordret. Folk må få komme med egne 
meninger om de viktige tingene. Det er i alle 
fall disse erfaringene vi ser fra det sivile 
arbeidslivet. 

- Dette er ikke i beste militære tradisjon, 
men også i Forsvaret blir det å involvere 
svært viktig, og vi ser at det er flere av 
forsvarsgrenene som har begynt å tenke 
slik, forteller han. - Og så må vi stille 
spørsmål. Hva gjør en jobb meningsfull? 
Hva er viktigste grunn for å gå på jobb? 
Vi må sette oss mål. Hvis folket ikke får 
være med, hvis de får saker trødd ned i hodet, 
vil ledelsen møte motkrefter. De må få med-
arbeiderne involvert på et enhetsnivå, mener 
forfatteren som i 2002 kom ut med boken 
”Ona fyr” der han gir råd om hvordan man 
skal oppnå ”bedre resultater og mer moro”. 

- Men hva kan de ansatte gjøre for å få 
større innflytelse? 
- Vi må huske at dette først og fremst er et 
lederansvar hvor ledelsen selv må kunne 
skape energi, glede og kvalitet i arbeids-
hverdagen. De ansatte kan jobbe hardt for 
å øke medvirkning og delaktighet, og stille 
opp på det de kan. De må involvere hverandre 
og jobbe frem en lagfølelse. - For å få en 
god organisasjon med et godt arbeidsmiljø 
trenger man emosjonelle egenskaper, ansvar 
og delaktighet. Og dette må gjelde over hele 
organisasjonen, hele tiden. Det må bli mer 
konkret enn bare en ”nei, nå skal vi kose 
oss”-lek, mener Steen Jensen. 

Entusiasme smitter
Winther Johansen mener at det er en sjefs-
jobb å la personellet slippe til. KV Sør-sjefen 
tror at han som leder må gjøres god av en 
aktiv og kompetent stab. Men han legger til 
at dette igjen betinger at staben opplever 
ham som en medarbeider og veiviser, og gir 
den enkelte frihet til faglige vurderinger og 
påvirkning.

- I praksis betyr det ofte at sjefen setter mål 
for aktivitet og resultater, mens metoden 
utvikles i staben eller om bord. Lykkes vi i 

dette, opplever vi entusiasme og trivsel, 
hvilket gjør oss selvdrevne og smitter til 
samarbeidsavdelingene og folket rundt oss, 
sier han. 

Kystvaktsjef Geir A. M. Osen er stolt over hva 
skvadronene under ham yter, og Winther 
Johansen er en av lederne han har stor tillit til. 
- Winther er en integrator av rang. 
Han er flink med personellet, tar vare 
på de og stiller krav. Personellpolitikken 
hans er veldig klar og jeg oppfatter at 
Kystvakten har mange flinke folk på dette 
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TEMA MOTIVASJON

området, forteller flaggkommandøren som 
mener han har forklaringen på hvorfor trivse-
len tilsynelatende kan være større i Kystvakten 
enn i de andre forsvarsavdelingene. 

- For det første har vi klart definerte oppgaver. 
Vi har et ryddig system med regulær arbeids-
tid og fritid. Seilingsmønsteret vårt er en 
avgjørende del av god personellpolitikk. Men 
det har ikke alltid vært sånn. For ti år siden 
hadde vi bare én besetning. Da vi fikk to beset-
ninger, fikk vi også mer stabilitet og mulighet 
for å lade opp batteriene, forklarer han.

Krever 80 prosent innsats
Men Kystvakten skal ikke bare være 
en organisasjon der alt er rettet mot å trives. 
Winther Johansen understreker at havets 
voktere også har en viktig jobb å gjøre, 
og at det også kan være både slitsomt og 
risikofylt, rutinebasert og monotont til tider. 

- Vi forlanger at folk gjør en innsats etter 
militær oppdragelse og samvittighet. 
Men vi behøver ikke arbeidstid hvor vi fører 
måleskjema og opererer tidsur for å se folk 
på jobb. Jeg forventer at personellet yter 80 
prosent kvalitet og 20 prosent kvantitet, 
det vil si være der for hverandre. 
Det er neppe mer en kan be om på en 
arbeidsplass hvor folk er folk, sier han.

- De aller fleste offiserene i Forsvaret er mer 
enn godt nok utdannet i å lede. Men vi ser jo i 

dag at mange av disse lederne er altfor travelt 
opptatt og ofte er utilgjengelige. Hvordan kan 
det da ledes? En god leder må være synlig 
og tilgjengelig, og ikke minst ta seg tid, 
mener jeg. Personellet skal like å prate 
med meg, ikke lure på om de tør, sier han.

Den fargerike skvadronssjefen vet hvordan 
han vil ha ting. Han vet også hvem han ikke 
vil ha med på KV-laget. Kolleger som er i 
organisasjonen for å produsere CV-en sin er 
uinteressante i kommandørkapteinens øyner. 

- Selvsagt også interesseløse, holdnings-
løse og uinteresserte. Jeg trives ikke med 
mennesker, særlig ledere, som gir et inntrykk 
av at de til enhver tid skal ha det travelt og 
fremstå i et skinn av effektivitet. Folk må slutte 
å fortelle om hvor travelt de har det. Stress 
er sykdomsfremkallende. Enten må man gjøre 
noe med det, eller så får man holde kjeft, sier 
han bestemt. 

Folkeskikk et minstekrav
Kommandørkapteinen hevder også at 
Kystvakten har faktorer som gjør det noe 

enklere å eksistere i tider hvor nedskjæring, 
nedleggelser og omlegginger skygger over 
Forsvaret.  

- Vi har en tung aksept politisk og i samfunnet, 
og vi er langt på vei beskyttet med et eget lov-
verk. Kystvakten har i utgangspunktet skapt 
sitt eget rykte. Innholdrike dager, oppfattet 
riktig lønn og regulerte arbeidstidsforhold er 
også avgjørende, sier han. 

- Men for all del, Kystvakten er heller 
ingen dans på roser. Vi må akseptere at doble 
besetninger har fordeler og ulemper, og tidvis 
finner en at enkelte mennesker har vanskelig 
for å omgås. Av og til er det til og med folk 
som forlater Kystvakten og Forsvaret. 

Skvadronssjefen setter folkeskikk som et 
minstekrav. Utskjelling, roping og skriking har 
han ikke hjemmel til. Og han er fast bestemt 
på at personellet i organisasjonen er brikken 
bak suksessen.  

- I den grad KV Sør virkelig er en suksess-
bedrift innen miljø, så skyldes dette nok 
i hovedsak den enkelte selv i et miljø som 
er satt sammen slik at folket gis faglige 
muligheter med romslighet for å prøve og 
feile. Dette i sammenheng med å lære av 
andre og være våken for forbedringer gir 
kompetanse og motivasjon, fastslår han. 

Jeg forventer 
at personellet 

yter 80 prosent kvalitet 
og 20 prosent kvantitet 

KV Sør-sjef Edvard Winther Johansen

Viseadmiral Jan Reksten, 
sjef for Fellesoperativt 
hovedkvarter

- Vi må være dønn ærlige 
overfor hver enkelt med 
hensyn til hvor krevende mye 
av arbeidet i Forsvaret kan være 
i forhold til familie, venner, 

karriere og fritidsinteresser. 
Samtidig går det i bølger, det er ikke like hektisk for 
alle alltid. Ofte legger vi alle unødig stort press på oss 
selv. Vi må være fleksible som arbeidsgiver og legge 
til rette for individuelle tilpassinger. Som sjefer må vi 
ha et direkte forhold til staben, med stor takhøyde for 
å finne individuelle løsninger.

Kontreadmiral Jan Eirik 
Finseth, generalinspektør 
for Sjøforsvaret 

- De viktigste stikkordene 
for meg er forutsigbarhet og 
familievennlighet, og at vi i en 
omstillingstid husker at vi ikke 
behandler våre medarbeidere 
som «tall i et regneark» med 

en sum nederst til høyre. Vi er mennesker, og må aldri 
bli tall, uansett om årsverkrammen er sånn eller slik. 
Særlig i Neptun-prosessen er jeg opptatt av dette. Selv 
om Sjøforsvarets nye årsverkramme på 1973 er mellom 
180 og 200 årsverk mindre enn det jeg mener vi trenger 
for å drifte Sjøforsvarets nye struktur, mener jeg at vi 
både skal oppnå forutsigbarhet og et familievennlig 
seilings- og øvingsmønster i den nye organisasjonen. 

Takkellærling 
Eivind Thorstensen, 
KNM Trondheim 

- Ja, si det da. Jeg opplever at 
Forsvaret gjør en helt grei jobb 
sånn uten videre ettertanke. 
Det er jo tungt å jobbe til tider 
med tanke på overtid men slik 
er det jo også i det sivile liv. 

Tilbudene er helt greie, tilbudet med voksen-
opplæringen er bra. De kunne blitt bedre til å holde 
planene sine, da tenker jeg på seilingstiden. Det er 
veldig mye endringer noe som fører til mindre trening 
og mindre kompetanse. Jeg har lærlingtid og lærer jo 
mest når jeg seiler. Generelt sett er det ganske greit.

Hvordan kan vi sette mennesket i fokus? 
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I 2003 satset Rune Mathisen 
på en militær karriere og valgte 
sammen med 17 andre å gå 
Sjøkrigsskolens andreavdeling 
hvor det ble jobbet med å gi 
studentene en mastergrad. 

To år senere står de uten 
grad og stiller bakerst 
i køen når stillingene 
skal fordeles. 
- Det er klart vi er skuffet. 
Får bare håpe at fleste-
parten av oss ikke er så 
skuffet at det ikke går 
over, sier løytnant Rune 

Mathisen (bildet). 
Sammen med 17 andre ble Mathisen i 2003 
valgt ut til å gå Sjøkrigsskolens andreavdeling 
(KS2). Av ca 50 søkere ble 18 plukket ut som 
nok kvalifiserte til å gå den to år lange KS2-
utdanningen. Sjøkrigsskolen jobbet på dette 
tidspunktet med å få utdanningen godkjent 
som mastergrad.

Motivert for karriere 
- Samtlige var vi veldig motiverte da vi startet. 
Når du velger KS2 ser du også for deg en lang 
militær karriere, forteller løytnanten. 
Men da det siste KS2-kullet var ferdig våren 
2005, var situasjonen en annen. Forsvarets 
skolesenter (FSS) hadde stoppet master-
gradsøknaden, KS2 var lagt ned og på grunn 
av endringene og nedskjæringene i Neptun, 
var det få relevante stillinger å søke på.  

wSjefen for Sjøkrigsskolen, kommandør Tor 
Vestlie, beklager at de ikke har fått graden 
han har jobbet for å gi dem. Professor ved 
Universitetet i Bergen, Frank Aarebrot, 
er ening. Han har undervist KS2-elevene 
i statsvitenskap i flere år og synes det 
er tragisk at studiet nå er lagt ned. 
- Studentene holdt et høyt nivå på eksamens-
besvarelsene og de jobbet hardt. Jeg hadde 
gladelig gitt 90 prosent en mastergrad ved 
universitetet, forteller han. 
Sjøkrigsskolen jobber fremdeles med å gi det 
siste KS2-kullet utdanningen godkjent som 
mastergrad. 

- Nå skal FSS komme opp med et forslag på 
hva KS2-studentene eventuelt må ta i tillegg 
for å få mastergraden, sier Vestlie. Mathisen 
håper han får dette til. 
- Vi har gjennomført utdanningen og skrevet 
masteroppgaven, men skal vi få tittelen 
i Forsvaret, må vi ta ett år på stabsskolen, 
sier han.  

Vanskelig med jobb 
- Som følger av usikkerheten i vår tok flere 
av oss kontakt med gammel avdeling og 4-5 
stykker klarte å ”ordne seg” en jobb. Etter 
søknadsrunde (3/2005) i begynnelsen av juni 
var det fremdeles 10-11 stykker av oss uten 
jobb. Da fikk vi brev fra POD (Avdeling for 
personell, operasjoner og drift i 
Forsvarsstaben) om at vi var såkalte BUFS-ere 
(befal uten fast stilling) og beskjed om å fylle 
ut et skjema som skulle danne grunnlag for 
at man sentralt skulle plassere oss i vakante 
stillinger, forklarer Mathisen. 
- Det brevet vi fikk vitner ikke akkurat om god 
personellhåndtering og motivasjonen sank 
nok hos mange av oss, forteller løytnanten. 
Selv tok han da kontakt med avdelingen han 
jobbet i tidligere, Norwegian Task Group, og 
fikk ordnet seg midlertidig i en stilling der.

Omstillingen har skylden 
Kjell Tveiten, tjenestegjørende hos arbeids-
takerorganisasjonen Norsk Offiserforbund, 
beklager den behandlingen KS2-erne har fått. 
- Det er umotiverende at de føler at de ikke 
får noe igjen for utdanningen og at de ikke 
får den graden de er forespeilt, sier Tveiten. 
Han minner om at det i vår har vært få stillinger 
å søke på for alle. Den enorme omstillingen  
har gjort at få stillinger er blitt lyst ledig. 
- I runden som kommer nå (2/2006) er det 
flere stillinger å søke på for alle, sier han, 
men påpeker at det for fremtiden nok blir 
færre muligheter.
Rune Mathisen og de andre studentene har 
allerede opplevd dette. 
- Det paradoksale er at når vi som løytnanter 
nå søker på stillinger, så kan vi risikere å 
stille bak de som ikke kom inn på KS2, men 
som nå er blitt forfremmet til kapteinløytnant. 
Hva er da vitsen med at Sjøforsvaret har gitt 
oss en lang utdanning, spør han. 

OG SLIK SER 
EKSPERTEN 
PÅ GODT
ARBEIDS-
MILJØ

Sosiolog Robert Salomon mener 
at Forsvaret har store muligheter 
til å forbedre arbeidstilværelsen, 
til tross for at det er en 
instruksbasert organisasjon 
med autoritær struktur.   

Salomon er direktør for Arbeidsforsknings-
instituttet (AFI). Slik er hans definisjon 
på det gode arbeidsmiljøet. 

- Det er et arbeidsmiljø hvor det stilles krav 
til medarbeiderne og hvor de har menings-
fulle oppgaver der det er rom for selvstendig 
oppgaveløsning. Hvor det er vedlikehold 
og utvikling av kompetanse, sosial kontakt, 
forutsigbarhet om oppgaver og spilleregler, 
sier han. 

- Det gode arbeidsmiljøet er også et miljø 
hvor det gis positive og negative tilbake-
meldinger og hvor medarbeiderne føler 
at de blir sett og verdsatt. Det er et miljø 
som ikke bare informerer, men kommuniserer 
og innbyr til aktiv medvirkning, sier han.

Salomon legger til at miljøet kan være 
hektisk, men at det må gis rom for mestring, 
refleksjon og restitusjon og tas hensyn til at 
arbeidstakerne skal ha et liv utenom jobben.    

- Anerkjennelse er også et viktig stikkord. 
Dette kan ikke overvurderes. Det er viktig 
av ledelsen og kolleger å gi kontinuerlige 
tilbakemeldinger, sier han. 

- På samme måte er kollegastøtte viktig. 
Å ha kolleger som man stoler på og som 
man kan støtte seg til dersom det skulle være 
nødvendig, mener Salomon som understreker 
at dette basert på forskning. 

- Dårlig personellplanlegging
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Slik blir den nye redningsubåten 

Våren 2007 tar Norge i bruk 
det nye redningskonseptet 
for undervannsbåter. Nato 
Submarine Rescue System 

er et samarbeid mellom 
Norge, Storbritannia og 

Frankrike og vil forbedre 
ubåtredningskapasiteten kraftig.   

Allerede høsten 2006 starter uttestingen av det 
nye redningssystemet, Nato Submarine 
Rescue System (NSRS) og om knappe to år 
skal det erstatte det velkjente britiske systemet 
”LR5”. - Det nye systemet er mer robust, har 

lenger utholdenhet og kan brukes på dypere 
vann enn systemet det erstatter, forteller Jostein 
Støldal i Forsvarets logistikkorganisasjon. 

Robust redning
En redningsubåt som ”LR5” eller den nye 
NSRS kan koble seg på en forulykket ubåt 
slik at mannskapet kan evakueres tørrskodd 
og sikkert opp til overflaten. Nato Submarine 
Rescue System består i tillegg av blant en 
portabel utsettingsramme, et stort trykkam-
mer og en Remotely Operated Vehicle (ROV). 
Systemet kan brukes på dybder ned til 600 
meter og den skadde ubåten kan ha en 
krenging på opp til 60 grader. NSRS skal 
kunne redde et ubåtmannskap på 150 
personer. Til sammen består systemet 
av 280 tonn utstyr og når det skal fraktes 
rundt, må det fordeles på 23 lastebiler 
og 17 store transportfly. 

Til forskjell fra LR5 så kan NSRS settes 
ut og tas opp uten dykkere og er godkjent 
for en bølgehøyde på ca 10 meter (sjø 6). 
- Også batterikapasiteten er vesentlig styrket 
på NSRS, noe som gjør at redningssystemet 
kan brukes lengre og dermed hente opp 
flere fra bunnen med mindre batteriladetid, 
forteller Støldal. 

NSRS er ikke hengt opp i et bestemt moder-
fartøy, noe som gjør at mange fartøyer kan 
brukes, både sivile og militære. Systemet 
kan i praksis brukes på alle fartøyer som 
har lastedekk på 400 kvadratmeter og kan 
tåle miniubåtens vekt på 27 tonn. 

Det nye redningskonseptet skal være på plass 
hvor som helst i verden innen 72 timer. 
- Dette er svært tøffe krav. 72 timer fra 
varslingen skjer til førstemann er reddet er 

Katrine Gramshaug 
[kgramshaug@mil.no]  



ikke lang tid. Da er det helt nødvendig at fly, 
flyplass, kai og moderfartøy er raskt på plass, 
sier Støldal. 

Norge i tet
- Norge er i forkant når det gjelder rednings-
kompetanse. Undervannsbåtene gjennom-
fører årlig øvelser både med redningsfarkost 
og enkeltmannsutslipping. Ingen nasjoner 
øver like ofte på redning som oss, sier 
Tor Harald Nord-Varhaug, redningsoffiser 
i Undervannsbåtflotiljen. 
- I 2002 ble nødutstyret til en ubåt testet 
under Survivex utenfor Danmark. Da ble 
det bekreftet at de norske ubåtene har nød-
utstyr til å klare seg i minimum syv dager, 
forteller han. 
- I tillegg til øvelser med redningsubåt 
er mannskapene jevnlig med på enkelt-
mannsunnslipping, legger han til. 

Ønsker tøffere forhold 

Ubåtredningsøvelsen Northern 
Sun i høst gikk veldig bra, men 
til neste øvelse ønsker de norske 
ubåtene seg tøffere forhold med 
mer strøm og dårligere vær.  

- Det er lett å jobbe når sikten er god og det er liten 
sjø. Vi må også trene når det er dårlig sikt og mye 
strøm. Det må vi få til neste gang, sier ubåtrednings-
offiser Tor Harald Nord-Varhaug. 

Northern Sun er en undervannsbåtredningsøvelse 
som årlig gjennomføres mellom Norge, Sverige og 
Storbritannia. I år foregikk store deler av øvelsen i 
Kvinnherad og Norge deltok med KNM Utsira, KNM 
Utvær, KNM Tyr og Minedykkerkommandoen. 
Fra svenske ”Belos” opererte den britiske rednings-
undervannsbåten ”LR5”. Målet med øvelsen var 
å trene og opprettholde nødvendig kompetanse 
på redning av undervannsbåter. 

I tillegg til å trene med å koble de norske 
undervannsbåtene sammen med redningsubåten 
og såkalt ”poddinig” av utstyr, ble også det nye 
norske systemet, NOACSS (Norwegian Air and 
Communication Supply System) testet ut. 
- NOACSS er et relativt enkelt norskutviklet 
system hvor man ved hjelp av en ”kabel” kan 
koble seg på en undervannsbåt med problemer 
og opprette kommunikasjon og måle atmosfæren 
om bord, forteller Nord-Varhaug. 

- Det er muligheter til å hente ut mye informasjon 
ved bruk av NOACSS. Vi er nå fornøyd med 
uttestingen og vil skrive en rapport slik at 
Forsvarets logistikkorganisasjon kan begynne 
å jobbe med å anskaffe systemet permanent, 
sier han.  - Vi lærer alltid mye for hver stor øvelse 
vi kjører. Det tar vi med oss videre. Den neste store 
ubåtredningsøvelsen blir høsten 2006 i Sverige, sier 
Nord-Varhaug. 

 

En redningsubåt kan koble seg på en forulykket 
ubåt og  evakuere mannskapet tørrskodd 

og opp til overflaten. NSRS kan brukes på 
dybder ned til 600 meter og den skadde ubåten 

kan ha en krenging på opp til 60 grader.

Han trekker også frem det gode 
samarbeidet mellom Forsvarets logistikk-
organisasjon og Undervannsbåtflotiljen. 
- Logistikkorganisasjonen og mannskapene 
sitter nær hverandre, noe som gjør at vi hele 
tiden fokuserer på sikkerhet. Men det aller 
viktigste for sikkerheten til en ubåt er likevel 
at mannskapet er så godt trent og utstyret så 
godt vedlikeholdt at en ulykke ikke skjer, sier 
Nord-Varhaug. 

Trenes jevnlig 
NSRS eies og driftes av de tre landene. 
- Det er unikt at tre land kjøper utstyr som 
skal driftes og opereres sammen i 25 år. 
For å få dette til måtte en juridisk avtale til.

De syv første årene skal redningssystemet 
ha base i Faslane i Skottland. Området er 
godt dekket både med flyplasser og aktuelle 
havner. - Bergen var et av alternativene for 
stasjonering, men på grunn av at det her 
ikke kunne stilles med en alternativ flyplass 
ble Storbritannia valgt, sier Støldal. 

Systemet kommer til å bli jevnlig trent til 
kai ved basen. - I tillegg kommer systemet til 
å bli trent i fullskala minimum en til to gan-
ger i året. Fordi det er for stor risiko å legge 
de atomdrevne undervannsbåtene på bunnen 
er de norske konvensjonelle båtene etter-
traktet som øvingsfartøyer for systemet, sier 
Nord-Varhaug. 

Til øvelser og ved mobilisering er Norge 
forpliktet til å sende personell som dykkere, 
sanitetspersonell, undervannsbåtkoordinato-
rer og kammeroperatører. 
- Det er nå ønskelig å knytte til seg flere 
samarbeidsland og prosjektet jobber med 
å få andre nasjoner med i prosjektet. Jo flere 
nasjoner som er med, jo mer midler får vi til 
å øve og teste ut systemet, sier Støldal. 

IMARINEN NR.5/2005 9

Fakta:  

Nato Submarine Rescue System (NSRS) 
er i dag et samarbeid mellom Norge, 
Frankrike og Storbritannia om anskaffelse 
og drift av et nytt undervannsbåtrednings-
system. Systemet bygges og skal driftes 
av Rolls Royce UK som har en 10 års 
kontrakt (3 bygging og 7 drift). 
Kongsberg Maritime er med 
i samarbeidet med blant annet 
navigasjon- og kommunikasjons-
systemer. 
Planlagt levetid på NSRS er 25 år. 
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Fra årsskiftet trer endringene 
i Sjøforsvaret i kraft etter 

omorganiseringsprosjektet 
Neptun. Allerede nå er flere 

avdelinger i gang med å vurdere 
og planlegge videre tilpassing 

til den nye organisasjonen. 

Den nye organisasjonen er ferdig drøftet 
lokalt og i løpet av september gjennomføres 
sentrale drøftinger og forhandlinger. Den nye 
organisasjonen etableres fra årsskiftet og 
innen 1. august 2006 skal hele den nye orga-
nisasjonen være besatt med 1973 årsverk. 

Det betyr at alle våpnene er i gang med 
å etablere treningssentrer, den nye jeger-
kommandoen har opprettet en prosjekt-
organisasjon, og Sjøforsvarts mobile logistikk 
har begynt å jobbe. Noen nye stillinger er 
utlyst i første søknadsrunde i 2006, mens 
majoriteten av nye stillinger planlegges 
utlyst i andre runde.

Tilgjengelig hjemme og ute
Organisasjonsendringen krever også 
endringer innen eiendom, bygg og anlegg og 
en arbeidsgruppe er i gang for å gi en analyse 
av arealene på Haakonsvern. Den endelige 
beslutningen om hvordan Sjøforsvaret bruker 
lokalene på hovedbasen tas i løpet av oktober. 

Bak resultatene som nå skal realiseres, 
ligger målsettingen om å styrke bemanningen 
ved de operative enhetene med de ressursene 
som er tilgjengelig. 

- En kraftig ledetråd i omstillingen i både Sjø-
forsvaret og Forsvaret er å gjøre de militære 
ressursene tilgjengelige for operasjoner både 
hjemme og ute. Styrkestrukturen må være så 
fleksibel at den kan anvendes i hele spekteret 
av oppgaver, der det trengs, når det trengs, 
sier kontreadmiral Jan Eirik Finseth

Møter nye utfordringer
Dette skal styrke den operative evnen, 
samtidig som antall årsverk går ned. 
De enkelte maritime enhetene får større 
ansvar, men vil også råde over flere ressurser. 
Frem mot 2010 skal de norske maritime 
enhetene være klare til å løse oppgaver som 
”Norwegian Task Group”.

- Norge er et land som baserer sin velferd 
og fremtid på sine maritime interesser. 
Den folkerettslige utviklingen har gitt Norge 
herredømme over en av verdens viktigste olje- 
og gassressurser og enorme matressurser 
i havet. Vår utnyttelse av havet som ressurs 
har en sentral sikkerhetspolitisk dimensjon, 
påpeker generalinspektøren. 

- Norge trenger derfor et forsvar med en klar 
maritim innretning. Dette dreier seg om vår 
evne til å være til stede på havet og langs 
kysten og vår evne til å reagere på anslag der 
hvor vi kan bli utfordret. Norge har ikke råd 
til å sette seg i en situasjon hvor vi ikke har 
tilstrekkelig antall fartøyer til å møte kriser og 
situasjoner til sjøs, sier Finseth

Han har stor på at det nye sjøforsvaret skal 
klare å møte de utfordringene som nasjonen 
møter.

- Norge har alltid hatt et godt sjøforsvar. Nå 
skal de maritime kapasitetene utvikles slik 
at de fortsatt kan løse tradisjonelle nasjonale 
oppgaver, samtidig som Sjøforsvaret skal 
være i stand til å møte nye maritime sikker-
hetsutfordringer. 

Nå starter arbeidet   
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ETABLERES: Arbeidet med å realisere Neptun er i gang.
Treningssentrene, Marinens jegerkommando og den 

mobile logistikken er under etablering.

Katrine Gramshaug 
[kgramshaug@mil.no]  



ARKIVFOTO: FMS

I FARTA
Hvem:  Morten Jacobsen 
Alder:  50 år
Grad:  Kontreadmiral
Stilling:  Sjef for systemstyringsavdelingen 
 i Forsvarets logistikkorganisasjon

Tidligere tjeneste: Sjøtjeneste på ubåt og som sjef i UVB-skvadron 
II i Tromsø. Lang tjeneste i Sjøforsvarets forsyningskommando 
(SFK), bare avbrutt av to år som nestkommanderende ved UVBI.  
Prosjektleder for det nordiske ubåtprosjektet ”Viking” og kort 
gjesteopptreden som sjef for prosjektdivisjonen i SFK (Flo/Sjø). 
Har i de siste tre årene utviklet, etablert og ledet investerings-
avdelingen i FLO.   

Hva går den nye jobben ut på? 
- Vi skal levere kosteffektiv materielltilgjengelighet til 
alle forsvarsgrenene. I tillegg skal vi ivareta forsvars-
sjefens eierskap til materiellet og på vegne av ham se 
til at materiellet blir brukt i henhold til de forskriftene 
og at det blir regnskapsført (forsvarlig forvaltning).

Og hvordan var overgangen?
- Jeg har hatt en utrolig fin tid i jobben med å utvikle 
og lede investeringsorganisasjonen, men jeg gleder 
meg til å ta fatt i utfordringene med å få på plass en 
mer helhetlig og enhetlig teknisk virksomhet i ny 
organisasjon. Forsvarsgrenene har tradisjoner som 
vi må ivareta, men vi må også tenke mer felles for å 
kunne utnytte ressursene effektivt. 

Tradisjoner?
- Ja, ta for eksempel Sjøforsvarets tekniske systemer, 
som vi kaller fartøyer. Dette er spesielt komplekst 
materiell som krever spesiell kompetanse.   

Får du med deg det som skjer i Sjøforsvaret? 
- Det gjør jeg. Hver uke får jeg oppdateringer og så 
leser jeg selvsagt I Marinen. 

Hva tenker du om personellpolitikken i Sjøforsvaret?
- Gjennom dagens personellpolitikk mangler vi forut-
sigbarhet både for personell og avdelinger. Jeg savner 
et disponeringssystem som kan gi oss mulighet til å 
planlegge på lengre sikt. Men det skal også sies at 
Sjøforsvaret har fått på plass en imponerende familie-
politikk. 

  

Marinens nye logistikkvåpen 
skal ved etablering bestå av 
KNM Valkyrien, KNM Tyr, KS 
Norge og 1. patruljebåtskvadron. 
I tillegg skal støttefunksjonene 
langs kaikanten slås sammen.

 - Det sjømobile støtteelementet i MTB-
våpenet har vært en suksess. Nå skal 
støttepersonellet i alle våpen gjøres 
sjømobile, i første omgang ved bruk av 
KNM Valkyrien. På sikt er et eller flere nye 
logistikkfartøy helt avgjørende for at dette 
vil fungere, forteller Thor Lange, leder i 
prosjektgruppen for etableringen av de nye 
logistikkvåpenet. Det er også planlagt at et 
nytt tankfartøy skal gå inn i den nye mobile 
logistikken. Støtten blir en forsterkning av 
kamp fartøyenes integrerte logistikk og vil ha 
i oppdrag å levere logistikkstøtte innen 
teknisk vedlikehold, forsyning, 

økonomitjenester, forpleining og sanitet. 
Logistikkvåpenet skal levere støtte under 
daglig drift og øvelser, i tillegg til å være 
i stand til å deployere over tid med en 
sammensatt sjøstyrke.
- Den nye logistikkorganisasjonen er helt 
klart ressurssparende. Alt blir samlet i en 
helhet og man unngår nisjepreget, sier Lange, 
som mener at nyorganiseringen vil gi et løft til 
hele den maritime logistikken. 
I første omgang blir de fleste ansatte flatt 
overført. Totalt skal logistikkvåpenet bestå av 
73 befal, 90 menige og 6 matroser. 
- På sikt vil vi drive mer effektivt og 
hensiktsmessig, noe som vil medfører en 
reduksjon i antall befal ved avdelingen, sier 
Lange. En slik reduksjon vil skje gradvis 
ved samlokalisering, innfasing nye MTB-er 
og nye logistikkfartøy. Samlokaliseringen 
av logistikkvåpenet er avhengig av 
beslutningene i helhetsplanen Haakonsvern.

Et løft for den mobile logistikken

Opprettelsen av våpenvise 
treningssentre skaper størst 
endringer for fregattene, minevåpenet 
og Kystvakten. - Selv om dette 
er en stor jobb, er vi i rute. 

Det sier Jarle Vika, fungerende leder av 
fregattenes treningssenter. - Ledelsen er 
på plass fra 1. januar 2006 og så blir det en 
gradvis oppbygging til vi er fullt bemannet 
i 2009. Da vil treningssenteret telle 52 
personer, forteller Vika. 
Treningssenteret overtar ansvaret for 
opplæringen til de nye fregattene og Vika 
forteller at de vil gjøre stor gjenbruk av KNM 
Tordenskjolds planlagte kurs og aktiviteter. 
- Vi må bygge videre på det gode arbeidet 
som allerede er gjort, forteller han. 

- Treningssentrene oppstår som en arv fra 
KNM Tordenskjold og det er helt nødvendig 
å sikre at kompetanseproduksjonen opp-
rettholdes til treningssentrene overtar, sier 
Bjørn Ove Stikholmen, prosessleder i prosjekt 
Neptun. 
Alle treningssentrene blir oppsatt og beman-
net fra 1. januar 2006, men har behov for en 
etableringsperiode frem til 1. august 2006. 
- I dette halvåret blir KNM Tordenskjold koor-
dineringsansvarlig for alle kursene slik at vi 
sikrer oss at vi produserer det vi skal også i 
denne overgangsfasen, sier Stikholmen.  
Lokaliseringen av de nye treningssentrene er 
avhengig av beslutningene i helhetsplanen 
Haakonsvern. 

- Treningssentrene i rute 

- Sammenslåingen av de sortgrønne 
miljøene Kystjegerkommandoen, 
Marinejegerkommandoen og 
Minedykkerkommandoen, samt 
den nye taktiske båtskvadronen 
gir mange muligheter.  

Det sier sjefen for Kysteskadren, flagg-
kommandør Håkon Tronstad. Det er nedsatt 
en egen prosjektgruppe som skal ta for seg 
opprettelsen av Marinens jegerkommando. 

- Prosjektgruppen forbereder nå etableringen 
av den nye jegerkommandoen frem til 1. januar 
2006 med aktivitetsplanlegging og budsjette-
ring. I tillegg jobber prosjektgruppen med 
å innplassere personellet i ny struktur, 
sier Tronstad. - Det er for tidlig å si noe om 
alle mulighetene etableringen av Marinens 
jegerkommando gir, men det er en positiv 
innstilling i alle avdelingene for å få til 
sammenslåingen best mulig, sier han.

”Sort-grønne” muligheter  
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Vidar Hope
[vhope@mil.no]
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Et ukjent og subtropisk klima 
møter Sjøforsvarets deltakere når 

øvelse ”Green Osprey” starter 
opp langs Senegals elvedelta i 

oktober. Nordmennene etterlater 
ingenting til tilfeldighetene.  

Dette skal blant annet marinesykepleier Roar 
Størksen sørge for. I oktober setter fire strids-
båter med full besetning og tre stabsoffiserer 
fra Norwegian Task Group (NoTG) kursen mot 
elvedeltaet 60 nautiske mil syd for Senegals 
hovedstad. Til sammen utgjør dette 30 befal 
fra det norske sjøforsvaret. Nederlandske og 
britiske amfibiestyrker har regien på øvelse 
”Green Osprey” som involverer opp mot 3000 
deltakere fra 12 nasjoner. 
- Senegal har et subtropisk klima som fører 
med seg mange sykdommer. Når vi skal ope-
rere ute i felt på elvedeltaet, er sykdommene 
enda mer tilgjengelige. Regntiden er akkurat 
over når vi kommer ned og malariamyggen 
har formert seg. Vi har tatt grundige for-
håndsregler for å holde oss friske og uskadde, 
sier Størksen. 

Sammen med marinelege Dag Rune Vatle og 
sanitetsassistent Anne-Kristin Knutsen utgjør 
de den norske sanitetsberedskapen i den fire 
uker lange amfibieøvelsen. 
- Vi har med sanitetsstridsbåten ”Kjøkøy” 
hvor vi har mulighet til å transportere kritisk 
skadde pasienter og hvor vi kan gjennomføre 
mindre kirurgiske operasjoner. Men vi skal 
ha hovedbase om bord på det nederlandske 
amfibiefartøyet ”Rotterdam” hvor vi inngår 
i et sanitetscrew og et evakueringscrew, 
forklarer løytnanten. 

Der vil også tre stabsoffiserer fra ledelses-
elementet NoTG oppholde seg. Orlogskaptein 
Erik W. Mohn har ledelsen for den norske 
deltakelsen.

- Sjøforsvaret har blitt invitert av Nederland 
for å være med deres amfibiestyrker. Vi har 
tidligere gode erfaringer med nederlendere 
og briter etter samtreninger i Nord-Norge. 
Nå skal vi gjøre noe helt annet. Dette er ikke 
en norsk skjærgård, men en ren kystlinje 
hvor elvene går rett inn i landet. Sandgrunnen 
flytter seg fra dag til dag og det er utfordrende 
å navigere seg gjennom, sier han.

Mohn peker på at øvelsesstedet mer eller 
mindre er tilfeldig valgt av de nederlandske 
og britiske styrkene og at dette gir kystjegerne 
og Sjøforsvaret en anledning til å bevise 
at de kan mer enn bare norsk skjærgård. 
- At vi får lov til å være med disse amfibie-
styrkene er viktig for oss og det gir oss mange 
utfordringer. I forkant har vi gjennomført 
grundig medisinsk etterretning. Vi forventer 
også et intensivt treningsprogram hvor kart- 
og satellittbilder blir viktige hjelpemidler. 
Kravene til forberedelser er svært store, 
understreker han.   

Den medisinske etterretningen har pågått 
over lang tid. En rekke etater har vært 
involvert for at det norske personellet skal 
komme seg trygt gjennom øvelsen. 
- Vi har fått god støtte fra Forsvarets sanitet, 
Fellesoperativt hovedkvarter, Saniteten 
i Sjøforsvaret og Norwegian Task Groups 
sanitet, forklarer Størksen. Mohn mener 
at denne formen for innhenting av sanitets-
informasjon har vært avgjørende i forkant av 
øvelsen. - Norsk lege og sykepleier er en for-
utsetning for vår deltakelse, fastslår han. 

I øvelsesscenariet er det også lagt inn 
moment som involverer den norske sanitets-
delegasjonen. Det gleder Størksen som ser 
muligheten til å dra med seg erfaringene også 
til andre miljøer i Sjøforsvaret. 
- Det kan virke som at det er lagt til rette 
for humanitære problemstillinger, for en 
evakueringsoperasjon med masseskader 
er tatt med i planleggingen av øvelsen. 
I Nato Response Forces (NRF) portefølje er 
humanitære oppgaver høyt prioritert og dette 
tar de på alvor. Jeg har også fått inntrykk 
av at de satser på den norsk saniteten under 

Forberedt styrke inntar Vest-Afrika  Forberedt styrke inntar Vest-

Norsk lege og syke
er en forutsetning f

vår deltakelse 

Erik W. Mohn, leder for den norske styrk

PÅ OPPDRAG
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Forberedt styrke inntar Vest-Afrika  t-Afrika  
øvelsen, forklarer marinesykepleieren 
som til daglig tjenestegjør på fregatten 
KNM Trondheim. 
- I og med at jeg har vært med på å utvikle 
sanitetsstridsbåten og har god erfaring fra 
sanitet i Kystjegerkommandoen, fikk jeg 
muligheten til å være med på dette, forteller 
han. Nå vil Størksen dra erfaringene med seg 
om bord på de norske fregattene. 

- Jeg tror at mye av det vi vil erfare i Afrika 
kan brukes på fregattene og om bord på et 
eventuelt nytt logistikkfartøy. - Det å operere 
fra et stort fartøy og inn mot en kystsone som 
er ukjent, gir oss utfordringer som kan være 
aktuelle også på norske fartøyer, sier han. 

Totalt skal den norske styrken være uten-
riks i to måneder. Lørdag 8. oktober starter 
transitten sydover fra Nederland med kursen 
for Dakar. Nordmennene skal operere hele 
perioden uten etterforsyninger og vil mest 
sannsynlig være de som har tettest kontakt 
med lokalbefolkningen. Også dette blir det tatt 
forhåndsregler for. 
- Norge kommer til å være svært synlige 
i operasjonsområdet. Stridsbåtene seiler 
med norske flagg og kommer nok til å være 
de som møter lokalbefolkningen mest. 
For at møtet med Senegal skal gå mest 
mulig knirkefritt, har personellet satt seg 
inn i kultur og historie, sier Mohn. 

Dette innebærer blant annet et foredrag fra 
en Vest-Afrika-spesialist ved Universitetet i 
Bergen. - Vi fikk vite hva vi bør gjøre og hva vi 
ikke bør gjøre. Senegal er et muslimsk land 
som har en helt annen kultur enn det vi er 
vant til. Språkmessig har vi også pugget noen 
franske gloser og satt oss godt inn i protokoll, 
forteller den norske sjefen som skal gjøre sitt 
for at vertene får et godt inntrykk. 
- Vi har i flere år tatt i mot utenlandske styrker 
i Norge. Nå er det et mål for meg at vi opp-
fører oss skikkelig når vi er gjester, sier han. 

Sykepleier Størksen ser frem til sanitets-
utfordringene og mener bestemt at 
Sjøforsvaret nå er tilstrekkelig forberedt 

på å takle de 
ulike utfordrin-
gene. Afrika har 
han allerede fått 
en smakebit på. 
- Jeg var på Kapp 
Verde i fjor under 
Sjøkrigsskolens 
høsttokt med 
”Statsraad 
Lehmkuhl”. Jeg er helt 
sikker på at vi møter 
utfordringer på mange 
nivåer, men vi er godt 
nok utrustet til å håndtere 
dette, sier han. 

Det norske hovedbidraget til 
”Green Osprey” blir de fire stridsbåtene med 
besetninger. Etter en rekke vaksiner og mygg-
impregnering av uniformene, tar den norske 
styrken sikte på å komme hjem like friske 
som da de reiste. 
- De norske stridsbåtene har mulighet for 
å seile langt inn i elvene. Vi kan seile helt inn 
i strandsonen og plukke eventuelle skadde 
om bord hvor vi kan foreta mindre kirurgiske 
operasjoner. ”Kjøkøy” har også kapasiteter 
til å holde pasienter i live over tid dersom 
evakueringsakser er sperret, noe som ikke 
er utenkelig i skarpe operasjoner. Båtene 
har riktignok bergrensinger på grunn 
av størrelsen, men det har jo helikoptrene 
også, sier han. 

Også Mohn og hans to stabsoffiserer fra 
Norwegian Task Group ser med optimisme 
på samtreningen. - Norwegian Task Group 
har blitt gode på å planlegge og gjennomføre 
øvelser i Norge. Nå får vi også innblikk i hva 
det vil si å gjennomføre øvelser utenfor kjent 
farvann. Noe som igjen gjør oss bedre i stand 
til å lede operasjoner i Norge, sier han.    

Følg utviklingen i øvelsen på Sjøforsvarets 
internettsider, www.marinen.no. 

ykepleier 
ng for 

styrken

SANITETSFOKUSERT: Den norske styrken som 
deltar på øvelse ”Green Osprey” etterlater 
ingenting til tilfeldighetene når de nå skal 
operere i utkjent farvann. Marinesykepleier Roar 
Størksen er med i det norske sanitetsteamet. 
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Prosjekt Helse, miljø og 
sikkerhet er Sjøforsvarets store 

helseundersøkelse. Nå holder 
Universitetet i Bergen på med 

rapporten om tidligere ansatte og 
har nye resultater i Kvikk-saken.

Den endelige rapporten er ikke klar, 
men kartleggingen av helsen til tidligere 
ansatte i Sjøforsvaret samsvarer med tidligere 
funn fra Universitetet i Bergen (UiB) når 
det gjelder medfødte misdannelser og død-
fødsler blant barna til de ansatte på KNM 
Kvikk. Tidligere har universitetet levert en 
forskningsrapport om nåværende ansatte. 

- Resultatene våre til nå bekrefter det vi fant 
da vi undersøkte nåværende ansatte. 
Det å ha tjenestegjort på KNM Kvikk øker 
faren både for misdannelser og dødfødsler 
og gjør det også vanskeligere å bli gravid, 
forteller professor Bente Moen. 

Men forskningen viser til nå også andre Kvikk-
resultater. - Det vi ser er at forekomsten av 
misdannelser og dødfødsler også skjedde 
før den spesielle senderen og antennen ble 
montert på båten i 1988, noe som gjør at 
det alene ikke kan være årsaken til skadene 
på barna. I tillegg ser vi at forekomsten av 
misdannelser ikke lenger rapporteres på de 
som har tjenestegjort på KNM Kvikk, forteller 
professoren. 

Forlenget et år 
Etter planen skulle prosjekt HMS Sjø blitt 
avsluttet innen 31. desember 2005, men 
på grunn av forsinkelsen med mannskaps-
registeret er også forskningsprosjektet blitt 
forsinket. Nå anbefaler sanitetsinspektør 
Jan Sommerfelt-Pettersen, at prosjektet 
blir forlenget i et år. 

- Vi begynte denne undersøkelsen ved 
å stille spørsmål om det var farlig å jobbe 
i Sjøforsvaret. For å finne dette ut trenger 
forskerne et historisk mannskapsregister 
og det har tatt mye lenger tid enn forventet 
å få det på plass, sier han. 

Sommerfelt-Pettersen skal nå innhente 
en fremdriftsplan og en prosjektplan fra 
Kreftregisteret og Universitetet i Bergen. 
Etterpå skal planene forankres i Forsvaret, 
før det til slutt fremlegges generalinspektøren 
for vedtak.

Gir bedre resultat
- Seksjon for arbeidsmedisin kan levere mye 
av den informasjon som kontrakten tilsier 
til årsskiftet, men vi hadde håpet på å utføre 
bedre arbeid på et par punkter, sier Moen. 

Blant annet ønsker universitetet å gå inn på 
en mer detaljert studie av reproduksjonsdata 
fra Sjøforsvaret. 
- Da kunne vi sett på om vi fant opphopning av 
reproduksjonsutfall blant mannskap på andre 
fartøy enn KNM Kvikk. Og vi kunne også gått 
mer målrettet inn på en bestemt tidsperiode 
for å finne mer ut om årsaken til Kvikk-saken, 
forteller Moen. 

Universitetet peker også på at det hadde vært 
nyttig å fått gjennomført en registerstudie av 
data fra Medisinsk fødselsregister. Med nye 
og korrekte data over ansatte i Sjøforsvaret 
kunne dette gitt bedre svar på forekomsten 
av type misdannelser og dødfødsler på ulike 
typer fartøyer enn da man forsøkte noe 
lignende for flere år siden.

Også Kreftregisteret ønsker å få forlenget 
forskningstiden. Kreftregisteret skal 
kartlegge kreftrisiko og dødsårsak blant 
militært og sivilt ansatte som har tjeneste-
gjort i Sjøforsvaret utover førstegangstjenesten. 
- Arbeidet til Kreftregisteret er svært forsinket 
på grunn av Forsvarets manglende oversikt 
over tidligere ansatte (både sivile og militære). 
Arbeidet med å kople nåværende og tidligere 
ansatte i Sjøforsvaret opp mot Kreftregisteret 
gjenstår derfor. Kreftregisteret ønsker også 
en kartlegging av eksponeringsdata for å 
gruppere stillinger i henhold til eksponering. 

Bekrefter nye Kvikk-sammenhenger Bekrefter nye Kvikk-sammenhenger 

Katrine Gramshaug 
[kgramshaug@mil.no]  
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HMS Sjø startet opp i 2001 og er et 
samarbeidsprosjekt mellom Sjøforsvaret, 
Universitetet i Bergen og Kreftregisteret. 
Målet er å identifisere helseskadelige 
faktorer i Sjøforsvarets virksomhet. 
Selve prosjektet er tredelt og gjennom-
føres av eksterne forskere fra 
Universitetet i Bergen og Kreftregisteret. 
Første del bestod av å kartlegge tidligere 
undersøkelser og få oversikt over viktig 
faglitteratur. Andre del kartla nåværende 
arbeidsmiljø, inkludert arbeidsplass-
vurdering og spørreskjemaundersøkelse, 
mens siste del har som mål å kart-
legge tidligere arbeidsmiljø. Resultatet 
skal gi grunnlag for videre tiltak innen 
arbeidet med helse, miljø og sikkerhet 
i Sjøforsvaret. De ferdige rapportene fra 
HMS Sjø er tilgjengelige på Sjøforsvarets 
nettsider. 

Fra verdenskrig til kald krig
Med freden kom også overgangen til freds-
struktur. Fra å være 9000 menn og kvinner 
på sjø og land skulle Marinen reduseres 
dramatisk. Mannskapene returnerte til 
Norge fra sommeren og utover høsten 1945 
til dimisjon og overgang til et normalt liv, 
uten oppfølging av noe slag. Fra å ha vært 
behandlet som helter i Storbritannia, kom de 
fleste hjem til et Norge hvor fredsrusen var 
over og kunnskapen om Marinens innsats 
svært begrenset. I tillegg skulle de harde 
psykiske påkjenningene fra fem krigsår snart 
gjøre seg gjeldende. Fra både Handelsflåten 
og Marinen var det mange som ikke maktet 
å tilpasse seg, og ordet krigsseiler ble etter 
hvert synonymt med fyllik.

Politisk omveltning
Tiåret fra 1945 til 1955 ble preget av store 
politiske omveltninger, og en ny forsvars- 
og sikkerhetspolitisk verdensorden vokste 
frem. Blokkdannelse mellom øst og vest 
med etablering av Nato og Warszawa-
pakten la premissene for Den kalde krigen. 
Ikke minst for Norge med felles grense til 
Sovjetunionen. Vår allianse under 2. verdens-
krig ble videreført med medlemskap i Nato. 

For Marinen skulle dette bli positivt. 
Planleggingen av et større løft for den norske 
marinen begynte tidlig. Dette ble synlig 
allerede i 1951 da SACEUR, general Dwight 
D. Eisenhower, besøkte Norge. Den berømte 
generalen fra invasjonen i Normandie ble 
med jageren KNM Arendal fra Oslo til Horten, 
og han var svært imponert da han ble vist 
posisjonen til ”Blücher” i Drøbaksundet. 
Norges nye strategiske posisjon medførte 
snart at alliansen styrket sin tilstedeværelse 
på Nordflanken, etter hvert også i form av 
baseutbygging i Norge. For eksempel at 
arbeidene med Haakonsvern tok til i 1955. 

Mange utfordringer 
I Marinen ble mye av krigsmateriellet videre-
ført i fredsstrukturen. Både det som var 
anskaffet under krigen fra våre allierte, så 
vel som krigsbytte etter tyskerne. Den tyske 
ubåten U995 fikk i 1952 navnet KNM Kaura. 
Prefikset ”KNM” foran fartøysnavnene kom 
for øvrig i 1946 etter modell av britenes HMS.

Det ble likevel tatt initiativ til nyanskaffelser, 
noe som igangsatte store diskusjoner innad 
i Marinen - små hurtiggående torpedobåter 
eller større fartøystyper som jagere og 
fregatter.  

I Forsvarets ledelse var det ingen fryd og 
gammen. En av Marinens ledestjerner under 
krigen, viseadmiral Edvard Chr. Danielsen, 
var sjef for Marinen da han i 1951 søkte 
avskjed i protest mot forsvarsminister Jens 
Chr. Hauges styring av Forsvaret. Hauge 
hadde blitt forsvarsminister i en alder av 
30 år i 1945 med svært klare planer for 
Forsvaret. De som ikke var enige kunne ta sin 
hatt og gå, uansett grad, stilling og tidligere 
meritter.

I 1952 ble det opprettet en psykologstilling 
grunnet store disiplinærproblemer i Marinen. 
Av de 20 000 vernepliktige ble 2000 fordelt 
til Marinen, 2000 til Flyvåpenet og resten 
til Hæren. Disiplinærproblemene i Marinen 
oversteg de øvrige 18000, noe som skyldtes 
at visse rettsdommere ga kriminelle valget 
mellom fengsel eller verneplikt i Marinen. 
Dessuten sto det i Vernepliktsloven at sjø-
folk skulle tjenestegjøre i Marinen. Som en 
løsning innførte marinepsykologen en ny 
sesjon ved innrykk som luket ut de hardest 
kriminelle, og rekruttene fikk søke på ønsket 
tjenestested. Utdanningsnivået ble hevet og 
refselsene avtok dramatisk. 

Professor Bente Moen
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I forbindelse med 100-årsmarkeringen
av unionsoppløsningen fra Sverige 

har I Marinen fått orlogskaptein 
Ola Bøe Hansen ved Forsvarets 

stabsskole 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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Den tyske ubåten U995 var en av tre tyske ubåter som Norge offisielt overtok 
i 1948 som en del av det allierte krigsbyttet. Den ble sjøsatt første gang i 

1943  før den i 1952 ble døpt KNM Kaura og seilte i Marinen i ti år. Ubåten ble 
tilbakelevert som en hyggelig gest i 1971 og er i dag satt i tilnærmet opprinnelig 

stand og gjort til museum ved Marineminnesmerket i Laboe ved Kiel. 
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Hva er en god rollemodell?

Det skal ikke være mulig å være så utspekulert, 
og misbruke sin makt så til de grader, at du 
setter ut den beste mannen på laget fordi han 
våger å si sin mening. Hadde det ikke vært for 
Hjalmar Johansen, hadde Fridtjof Nansen aldri 
overlevd på Nordpolen og Roald Amundsen 
aldri kommet hjem i triumf etter å ha vunnet 
kappløpet mot Scott til Sydpolen.

Våre fem nye fregatter bygges i Spania 
og navnevalget er klart; Nansen, 
Amundsen, Sverdrup, Ingstad og Heyerdahl. 
Fregattprosjektet uttrykker glede og begrunner 
navnevalgene med at ”de fem vi har valgt 
er navnene på personer som er svært gode 
forbilder for Forsvarets personell, og ikke minst 
gode representanter for Norge internasjonalt”. 

Isolert sett er begrunnelsen riktig fornøyelig; 
navnevalg som kunne tjene som rollemodeller 
for våre ledere og vårt personell ville være både 
flotte kultursymboler og retningsskapende for 
vårt lederskap. Når det i dag så sterkt fokuseres 
på transformativt lederskap innebærer dette 
blant annet en meget klar forståelse av at 
lederen er avdelingens fremste rollemodell.

Det er akkurat dette som gjør at jeg får kaffen 
i halsen. 
At Thor Heyerdahl var mer en eventyrer og 
levemann, framfor noen seriøs forsker, får 
stå sin prøve. Men at der forties at Nansen 
og Amundsens var både stormannsgale og 
hadde klare narsissistiske trekk er så vel 
dokumentert at deres navn og gjerninger ikke 
kan tjene som forbilder for Forsvarets personell. 
Historiene er så mange og veldokumenterte 
at fregattprosjektets beslutning står i sterk 
kontrast til moderne lederskap.

La meg kort gjengi en hendelse på 
sydpolekspedisjonens base i Antarktis, 
Framheim, 17. september 1911, der Hjalmar 
Johansen tok et oppgjør med Roald Amundsen, 
og kom med de kritiske ordene: ”Dette kaller jeg 
ikke en ekspedisjon, dette kaller jeg panikk”.  

I følge Ragnar Kvam jr. sin bok ”De fire store 
- og hvordan de ledet sine menn” (Gyldendal 
Norsk Forlag), skjedde i korte trekk følgende:

Roald Amundsens ekspedisjon ligger på 
Framheim i Hvalbukta ved Sydpolen, og venter 
på at kuldegradene skal slippe taket, slik at de 
kan begynne ferden til polpunktet. Amundsen 
får hastverk da han skjønner at Scott har 
motoriserte kjøretøy til å hjelpe seg. Hjalmar 
Johansen advarer ham mot en for tidlig start, 
men Amundsen er ikke interessert i å vente. 
Etter ni dagers kjøring må han likevel gjøre 
vendereis. Amundsen beordrer retrett til 
Framheim. Han er selv førstemann i gruppen 
som returnerer med de raskeste hundene 
og med proviant, parafin og telt. Selv blir 
Amundsen kjørt på sleden til Wisting. 

De øvrige ekspedisjonsmedlemmene må komme 
seg tilbake på egenhånd så godt de kan. Hjalmar 
Johansen, som har ventet på Kristian Presterud, 
og som har måttet bære ham på ryggen de 
siste kilometerne, ankommer Fraheim som 
sistemann, ni timer etter Amundsen. Ved frokost 
neste dag blir Johansen og Presterud møtt med 
Amundsens spørsmål: ”Si meg, hva er grunnen 
til at dere kom så seint hjem i natt?” Dette 
provoserer Hjalmar Johansen kraftig og han 
kritiserer Amundsens ledelse i alles påhør. 

Resultatet blir at Amundsen setter han ut av 
laget som seinere gikk til Sydpolen. Amundsen 
går så langt at han manipulerer og bevisst 
sverter Johansens navn og omdømme. 
Amundsen hadde sikret seg et taushetsløfte 
fra Hjalmar Johansen om å ikke offentliggjøre 
noe om ekspedisjonen før tre år etter 
hjemkomst til Norge. Alvoret og omfanget i 
denne historien understrekes ved at Hjalmar 
Johansen, ekspedisjonens mest pliktoppfyllende 
og lojale mann, begår selvmord kort tid etter 
hjemkomsten. Roald Amundsen går over lik 
for å beskytte sitt eget omdømme!  

Historiebøkene forteller oss også at Fridtjof 
Nansen blir utsatt for mytteri. Gjennom store 
tanker og dårlig ledelse tegnes Nansens 
ettermæle. Han har ikke brydd seg om 
mennesker, han brukte dem! Felles for Nansen 
og Amundsen er at de har hatt store vyer og 
stor risikovillighet. De har begge hatt sterke 
konkurranseinstinkt og hatt evne til å få massene 
med seg. Vi leser også fra historien at de har 
hatt urealistiske selvbilder og store, overdrevne 
fiendebilder. Dårlige lyttere, sterkt sinne og 
svært sensitive for kritikk, hører også med. 

”Hvis du ønsker lojalitet, kjøp ei bikkje”. 
Forutstående sitat er hentet fra Henrik Ibsens 
litterære klassiker ”Kongsemne”. Det er 
her Ibsen lar oss få kjennskap til uttrykket 
”kongstanke”. Uttrykket for en vilje til å 
realisere en idé gjennom lidenskap og fremfor 
alt er det en lederskapsgjerning som er knyttet 
til fellesskapets beste. Det er her personene bak 
fregattnavnene svikter som rollemodeller! Egen 
opptatthet, selvgodhet og sololøp var en uting 
da, og er ikke idealer for vår tøffe omstillingstid.

Skal en ta mål av seg til å være noe annet enn 
en bobestyrer for forvaltning av forhistoriske 
militæravdelinger, må kolleger møtes med 
forståelse om at de ønsker å bli sett, å bli verdsatt 
og bli utfordret. Rollemodeller for et utviklende 
lederskap må skape plass for andre i sine kongs-
tanker og ikke lede isolert i deres eget isøde.

Godt sjømannskap og godt lederskap. 

Av Geir Haukenes, 
nestleder ROLL Vest  

KRONIKK
I Marinen tar gjerne i mot kronikker. Lengden på innlegget må ikke overskride
4500 tegn, inkludert mellomrom. Sendes til redaksjonen@marinen.no 

Rollemodeller for 
et utviklende lederskap 

må skape plass for andre i sine 
kongstanker og ikke lede isolert 
i deres eget isøde. 
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For øyeblikket seiler KNM Narvik 
i nordområdene. Fartøyet deltar 
på det årlige fregattbesøket 
til Svalbard. Etterpå forsetter 
toktet til russiske Severomorsk. 

Stortinget har bestemt at Sjøforsvaret hvert 
år skal være til stede på Svalbard med et større 
marinefartøy. I år er det KNM Narvik som drar 
mot nord. 
- Med dette fregattbesøket er vi med på å vise 
Sjøforsvarets operative tilstedeværelse i nord-
områdene, sier skipssjef, orlogskaptein Steinar 
Willassen.

Skal operere regelmessig
Norge rår over et havområde på størrelse 
med Middelhavet, syv ganger større enn landets 
territorium. Mer enn 70 prosent av landets 
inntekter stammer fra havet og den maritime 
virksomheten. 80 prosent av all eksport og 
import fraktes på kjøl, nær hundre prosent 
dersom olje- og gasstransporten inkluderes. 

- Vår utnyttelse av havet som ressurs har 
en sentral sikkerhetspolitisk dimensjon, sier 
generalinspektør Jan Eirik Finseth. På denne 
måten blir tilstedeværelse et nøkkelord. 

Samler enhetene i nord
Den årlige Flotex-øvelsen, som normalt foregår 
i Nord-Norge på senhøsten, er i år kansellert på 
grunn av økonomiske årsaker. Til tross for det vil 
Sjøforsvaret deployere enheter fra alle flotiljene 
til deler av Nord-Norge. Dette skjer i ukene 43-45. 
- Vi vil gjennomføre en deployeringsøvelse med 
to fregatter, én undervannsbåt, tre mineryddings-
fartøyer, KNM Tyr, begge MTB-skvadronene og 
KNM Valkyrien, sier kommandørkaptein Helge 
H. Flostrand, Sjøforsvarets flåteplanlegger. 
Norwegian Task Group (NoTG) arbeider nå 
med detaljene for deployeringen sammen 
med sjø operasjonssentralen ved Fellesoperativt 
hovedkvarter der utvikling av nye konsepter 
og eksperimentering vil stå sentralt. 

Perioden fra august til desember er tradisjonelt 
en roligere periode for Sjøforsvarets enheter 
i forhold til vårperioden, spesielt med tanke 

på deltakelse i internasjonale øvelser. Flostrand 
påpeker at denne perioden skal brukes til 
å opparbeide et godt treningsnivå foran vinter- 
og vårsesongen, men at de enhetene som er 
forpliktet til Nato Response Force (NRF) skal 
opprettholde en høy standard. 
- Toktet til Nord-Norge blir derfor en svært 
velkommen samtreningsperiode for 
Sjøforsvarets enheter. Øvingsnivået for høsten 
2005, til tross for de økonomiske utfordringene vi 
har vært gjennom må karakteriseres som 
tilfredsstillende, sier han. 

Også internasjonalt 
Over nyttår blir aktivitetene høyere. En øvelse 
over to uker i regi av NoTG, den norske vinter-
øvelsen Cold Response sammen med Hæren, 
Luftforsvaret og utenlandske styrker, og Nato-
øvelsen Brilliant Mariner like før påske vil sette 
fart i treningen. 
- Du kan si at vi legger grunnlaget for vårens 
aktiviteter gjennom høsten, sier Flostrand. 
Men Sjøforsvaret blir ikke bare hjemme i 
eget farvann. Marinejegerkommandoen og 
Kystjegerkommandoen deltar i operasjoner 
i Afghanistan, mens to norske ubåter i tillegg 
til minedykkernes NRF-bidrag (Nato Response 
Force) er planlagt til øvelse Joint Maritim Course 
i skotsk farvann.   

- Hvordan er det å gå inn i 
stillingen som KJK-sjef?
- Med stor glede, takknemlighet 
og litt frykt. Gleden er knyttet 
til det spesielle å være sjef for 
en selvstendig, operativ enhet 
med de utfordringer som det 
medfører. Takknemlig er jeg 
overfor det grunnlaget som 
mine forgjengere har etablert 
for å gjøre KJK til en operativ og 
stående avdeling. Imidlertid er 
det også litt frykt knyttet til det 
å sende egne soldater i skarpe 
operasjoner, nå i første omgang 
til Afghanistan. 

- Kan du nevne eksempler 
på utfordringer? 
- Som resten av marinen treffer 
også omstillingen i Sjøforsvaret 
oss. I hovedsak vil etableringen 
av Marinenes jegerkommando 
skape utfordringer av positiv art. 

Imidlertid skal KJK reduseres 
i forhold til dagens størrelse. 
Dette medfører at flere befal 
må flytte og finne seg en annen 
stilling i Sjøforsvaret, samt at 
kontraktsbefalet går en usikker 
tid i møte med tanke på fortsatt 
jobb i Forsvaret etter 1. august 
2006. Disse forholdene vil kunne 
påvirke driften ved avdelingen 
i perioden fremover. 

- Hva er aktivitetene fremover?
- Samtidig med at kommandoen 
styrkeproduserer patruljer til 
pågående operasjoner, har vi 
startet prosessen med å tilpasse 
oss den nye organisasjonen. 
I så måte er mitt ønske at 
kystjegerne får delta på øvelse 
Cold Response 06 med en fullt 
oppsatt avdeling, integrert i 
NoTG, med fokus på maritim 
Istar. Et tettere samarbeid 

mellom avdelingene i Marinenes 
jegerkommando har allerede 
startet, med innkalling til 
felles opptaksuker på KNM 
Harald Haarfagre. Etter to 
uker med innrykk og tester ble 
et antall rekrutter fordelt til 
marinejegerne, i tillegg reiste ca 
hundre til Trondenes for felles 
rekruttperiode for kystjegere og 
minedykkere. Felles tilnærming 
har vært en suksess, og lover 
godt for videre samarbeid i 
Marinens jegerkommando. 
Men den første store aktiviteten 
er at vi i oktober sender 
flere fartøyer to måneders 
trening sammen med briter og 
nederlendere på øvelse Green 
Osprey i Senegal. Dette bidrar 
til en videre utvikling mot de 
to nasjonene, samtidig som vi 
får testet stridsbåtene i tropisk 
klima. 

Avmelding!

Kommandørkaptein 
Per Anders Bakke, 
sjef for Kystjegerkommandoen (KJK)
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ALDER:  42 år 
FRA:  Bergen
FAMILIE:  Kone og to barn 
GRAD:  Kapteinløytnant 
STILLING:  Navigasjonsoffiser på Sjøkrigsskolen

BAKGRUNN: 
Begynte som vernepliktig i 1983, har gått befalsskolen 
og Sjøkrigsskolen. Sjøtjeneste på MTB fra 1986 til 1996. 
Deriblant skipssjef på KNM Kvikk. Rådgiver i Nutec 
beredskap- og kriseledelse fra 1997 til 2000. 
Fra 2000 har han vært ved Sjøforsvarets navigasjons- 
og kompetansesenter. 

BESTE STILLING:  
- Alle som har vært skipssjef nevner jo det som beste 
stilling i disse intervjuene. Å være skipssjef er enormt 
krevende og gir jo en viss status. Men den jobben jeg 
har nå er også veldig viktig. Det å få mannskapene til 
å trykke bevisstgjøringen til sitt bryst er enormt viktig. 
Jeg ser jo på denne jobben nesten som et ”kall”, den 
fører meg jo ikke oppover på karrierestigen. 

SLIK BØR SJØFORSVARET UTVIKLE SEG: 
- Jeg tror vi må jobbe med holdninger og kommunika-
sjon fremover. Det må være rom for å si fra dersom 
man er uenig med kollegaer man jobber sammen 
med i et team. Menneskehjernen er i mange situasjoner 
en enkel innretning, og vi vil garantert se at det kommer 
til å skje ulykker også i fremtiden. Folk er ofte så travle 
med sin egen karriere, møter og ulike prosjekter at de 
ikke har tid til å se at vi får en god ytelse fra personellet 
dersom de blir verdsatt og satt pris på av ledelsen. 
Enkle mekanismer, som at folk blir hørt og sett, 
og ikke får ufortjent kjeft for jobben de gjør, er ofte nok 
til at maskineriet går lettere. Alle som er i Sjøforsvaret 
må forstå hva det innebærer å ta vare på menneskene 
og utstyret om bord og på land.

EN VANLIG DAG:
- Opp tidlig, smører niste, kysser min kone, kommer 
meg av gårde, jobber og dersom jeg ikke er på sjøen, 
så handler jeg litt, får ungene på fotball eller riding, 
så middag, slapper litt av, kysser min kone og sovner.

INTERESSER: 
- Familien, skiturer, hytteliv og vannski, båter og biler.

 AKKURAT NÅ: 

Kapteinløytnant 
Cato Rasmussen  

Aktuell fordi: 
I januar 2006 er det 10 år siden 
det som senere er blitt kalt Kvikk-
saken startet. Cato Rasmussen er 
blant foreldrene som har stått i 
spissen for å få sannheten frem. 
Nå er det slått fast at det er en 
sammenheng mellom tjeneste på 
KNM Kvikk og misdannende barn. 
Til våren begynner erstatningsut-
betalingene. 
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Katrine Gramshaug
[kgramshaug@mil.no]  

Tvang sannheten frem 
I januar 2006 er det 10 år siden 

Kvikk-saken startet. Etter tre 
ulike forskningsrapporter går 
saken om missiltorpedobåten 

som ble brukt til elektronisk 
krigføring endelig mot slutten. 

Foreldrene fikk rett. 
Det var noe med KNM Kvikk. 

I Marinen møter kapteinløytnant Cato Rasmussen 
på kontoret i Sjøforsvarets navigasjons- og 
kompetansesenter på Sjøkrigsskolen. Det er bare
noen dager siden forskerne fra Universitetet 
i Bergen på nytt har bekreftet at det er en 
sammenheng mellom medfødte misdannelser, 
dødfødsler og tjenestegjøring på KNM Kvikk. 
At denne sammenhengen så ubønnhørlig er 
blitt slått fast, gjør at Forsvarsdepartementet 
er i gang med å tilrettelegge for 
minnelighets utbetaling. I løpet av 2006 er 
det planen at utbetalingene skal starte. 

Seier for foreldrene
- Dette er en seier for foreldergruppen. 
Kvikk-saken er først helt i mål dersom vi 
noen gang finner ut hvorfor vi ble skadet, 
men det er viktig at vi har kommet så lang. 
Det å få erstatning er et symbol på at noen 
tar ansvar, sier Cato Rasmussen, nestleder 
i KNM Kvikks foreldregruppe og medlem 
av referansegruppen til prosjekt HMS Sjø. 
Det er ingen tvil om at det har kostet Kvikk-
foreldrene å komme dit de er i dag. 
Det har vært en lang vei å gå fra noen fedre 
som hadde tjenestegjort på KNM Kvikk møttes 
tilfeldig på Haukeland sykehus der de var til 
kontroll med barna sine i 1996, til det endelig 
ble slått fast at det var KNM Kvikk som var 
årsaken til problemene. 
I foreldrenes jakt på hva som virkelig skjedde, 
har de slitt ut en rekke forsvarssjefer, 
generalinspektører og forsvarsministrer. 
- Jeg tror nok vi av ledelsen har blitt sett 
på som sand i maskineriet. Nå kan vi ta 
pekefingeren frem og si ”hva var det vi sa”. 

Skjulte sannheten 
Kvikk-foreldrene har siden starten følt det 
som om Sjøforsvaret har forsøkt å dekke 
til sannheten. Eksemplene er mange. Det 
smakte dårlig med de interne granskingene 

som ble gjort de første årene. Fra 1980-
tallet fantes det en rapport som beskriver 
KNM Kvikk som et elektronisk inferno. 
Den aner ingen hvor er. Selve KNM Kvikk 
ble, mot foreldrenes råd, hugget allerede i 
1996, selv om de da på ingen måte var nær 
en løsning på gåten. Cato Rasmussen kan 
lett nevne dobbelt så mange eksempler. 
- I snart ti år har vi drevet saken fra skanse til 
skanse. Dersom vi ikke hadde trekt inn mediene, 
så tror jeg aldri vi hadde stått med de svarene vi 
har i dag. Når saken stoppet opp, har vi gått til 
pressen for å komme videre. Mange vil nok si at 
vi har vært kyniske i vår bruk av mediene, men 
det har vært nødvendig. Dette er en sak som 
er mye større enn bare Sjøforsvaret og Bergen. 
Derfor var vi veldig glade da prosjekt HMS Sjø 
startet i 2001 og vi fikk inn eksterne og uhildete 
forskere.

Mer enn tall og penger
KNM Kvikk var et prøveprosjekt innen 
elektronisk krigføring fra 1983 til 1995. 
- Vi fikk ikke vite at det var knyttet noen fare 
med fartøyet og vi tenkte ikke på at vi tok en
risiko heller. Etterpåklokskapen er farlig, men 
andre land visste at elektronisk krigføring kunne 
være risikabelt. Jeg vet det er lett å si i dag, men 
jeg mener vi burde visst mer om dette. Det er 
undrende at vi ikke visste noe om farene siden 
andre Nato-land  i alle fall hadde en mistanke. 

Cato Rasmussen tror det nå blir vanskelig å sette 
en pris på det Kvikk-foreldrene har opplevd. 
- Alle vil ha barn uten misdannelser. Vi kan 
snakke om tall og penger, men bak ligger det 
skilsmisser, økonomiske problemer og tap. 
Det er umulig å finne ut hvordan man prissetter 
en dødfødsel eller et barns misdannelser. 
Penger vil aldri klare å bøte på det.
- Eller bare tenk på det faktum at mange 
av offiserene har sterilisert seg. Vi vet ikke 
om vi fremdeles kan risikere å få misdannede 
barn. Er det mulig å prissette noe slikt?
Kvikk-foreldrene får nå en lovfastsatt sum 
ut fra hvor ufør misdannelsen gjør barna. 
- Selv om det aldri blir ”nok”, så blir 

det et plaster på såret. Når det er 
Forsvarets skyld, så vil vi ha en økonomisk 
kompensasjon. Men økonomien er egentlig 
underordnet for mange. Det er hva som 
egentlig skjedde som blir det viktigste.

Satte fokus på HMS
Og han tror Sjøforsvaret er kommet et stykke 
på vei. - Kvikk-saken ble en alvorlig vekker 
på alle nivå. Dette var en tid da vi ikke visste 
hva HMS betydde. Saken satte et større fokus 
på elektromagnetisk stråling. Nå er det for 
eksempel laget grenser for hvor man ikke 
skal oppholde seg om bord. For fremtiden 
er det viktig å hindre at lignende skjer igjen, 
men jeg tror ingen kan garantere det. Skal vi 
få det til, må det være lov å si at noe er farlig. 
Fagpersonellet må få lov til å gjøre den jobben 
de kan og det må være kultur for at de kan 
si at noe kan være feil eller har gått galt. 
- Vi jobber i et hierarki og da kan slikt 
være vanskelig. Når ulykker blir dysset 
ned, så lærer vi ikke noe heller. Det er nok 
litt for mye av det i Sjøforsvaret nå.

Må være bevisst 
Kapteinløytnant er godt i gang med å snakke 
om en annen ting han brenner for. Siden 
2000 har han jobbet med mønstringer, 
navigasjon og bevisstgjøring ved Sjøforsvarets 
navigasjons- og kompetansesenter. 
- I jobben min driver vi med å få folk i hele 
systemet til å skjønne den menneskelige 
faktoren. Dersom navigatøren sliter på 
hjemmebane, så er det klart at han ikke 
gjør en like god jobb om bord. Vi er ikke 
flinke nok til å ta hensyn til de menneskelige 
faktorene selv om den faktisk er skyld i de 
aller fleste ulykkene. Man må ha respekt for 
den jobben man gjør og ikke bli likegyldig. 
- Mye av jobben går med til den 
kvalitetssikringen vi gjennomfører ved 
fartøyenes mønstringer. Vi er opptatt av 
å lære besetningene å være sitt ansvar 
bevisst. Situasjonsbevissthet er viktig 
når man skal være om bord i en båt. De 
aller fleste uhellene skjer faktisk når det 
er fint vær og ikke når det stormer. 

- Etter Kvikk, hvorfor valgte du egentlig 
å bli værende Sjøforsvaret? 
- Det er svært mye positivt som skjer i 
Sjøforsvaret og jeg har en veldig interessant 
jobb. Dessuten er korpsånden god og 
vi har et godt kameratskap. I en så stor 
organisasjon kan vi ikke laste noen for 
objektivt ansvar for det som har skjedd. 

   PORTRETTET    AKKURAT NÅ    PORTRETTET    AKKURAT NÅ

Jeg tror nok vi av 
ledelsen har blitt sett 

på som sand i maskineriet. 
Nå kan vi ta pekefingeren frem 
og si ”hva var det vi sa”. 
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Hvor skal dere 
seile i høst? 

Utskrevet menig Endre Thorsen, 
20 år, KNM Alta 
- Vi skal på øvelse i Nord-Norge om 
et par uker, men det blir flere øvelser 
utover høsten. Dette blir mitt første tokt, 
siden jeg kom med aprilkullet. Dette ser 
jeg frem til, har ligget til kai lenge nok.

Kvartermester Bent Tobiasen, 
27 år, KNM Otra  
- Neste tokt for oss blir øvelsen vi skal på 
i oktober. Store deler av mannskapet har ikke 
vært på tokt enda, så mange ser frem til dette. 
Da drar vi til Nord-Norge, hvor vi også skal 
ligge i byer som Tromsø og Bodø i helgene. 
Øvelsen er riktig nok liten, men det kommer 
større ting etter hvert. 

Løytnant Jan Cato Vestvik, 
32 år, KNM Trondheim  
- I oktober skal vi på øvelse i forbindelse 
med NoTG-ukene (Norwegian Task Group. 
Deretter blir det stille igjen i to uker, før 
vi drar på tre ukers tokt i Nord-Norge. 
Store deler av mannskapet har ikke vært 
på mange seilaser, så dette gleder de seg til. 
Vi hentet forresten en del nye menige 
fra Madla og transporterte de hit til Bergen 
med KNM Trondheim.

Løytnant Ljoar Andøl, 
24 år, KNM Otra  
- Ingenting i nærmeste fremtid. Etter hvert blir 
det en tur nordover, som blir det første toktet 
for mange om bord. Vi har kjørt frem og tilbake 
langs kaien her siden i sommer, så mange er 
nok lei av å ligge i ro. 

Utskrevet menig Magne Rui, 
25 år, KNM Rauma  
- Hvis vi klarer sikkerhetsopplæringen 
skal vi til London i oktober. Opplæringen 
tas på sjøen et par uker før turen, så den 
blir viktig. Hvis vi ikke skulle klare det, er 
det bare å øve mer, men en tur til London 
hadde vært fint. Vi skal også til Nord-
Norge senere på året, og har allerede vært 
på tokt til Kristiansund et par ganger. 

ALENE OVER ANTARKTIS 
BERGEN: Rune Gjeldnes (34) er 
igjen klar for å gjøre det umulige. 
I 110 dager skal den tidligere marine-
jegeren gjennom rekordlange 4600 
kilometer over klodens sydligste 
kontinent uten etterforsyninger. Før 
den store ekspedisjonen som starter 
i slutten av oktober, var han innom 
Haakonsvern for å signere sponsor-
kontrakt med Sjøforsvaret. - Rune 
er helt klart en stor maskot og 
ambassadør for oss i Sjøforsvaret, 
sier kysteskadrestabssjef Anders 
Lekven. Som takk for moralsk og 
økonomisk støtte, skal Gjeldnes 
gi tilbake til Sjøforsvaret i form av 
medisinsk forskning og en rekke 
foredrag. - Det vi får tilbake ved 
å sponse han er flere foredrag 
fra ekspedisjonene. I tillegg skal 
Saniteten i Sjøforsvaret følge han 
opp med medisinske tester under 
ekspedi sjonen. Rapporteringer av 
utstyr og erfaring kan også videre føres 
til spesial styrker. Vi har tidligere 
fått mye igjen for slike tilbake-
meldinger, sier Per-Bjørn Eilertsen 
i Kysteskadren. 

ALLIERTE LEGGER 
IGJEN MILLIONER 
Utenlandske marinefartøyer på 
besøk i Norge legger igjen betydelige 
summer, konkluderer orlogskaptein 
Audun Skauby etter å ha regnet ut 
Nato-fartøyenes bidrag til den norske 
samfunnsøkonomien. Tallet har han 
hentet fra anløp i Norge i perioden 
fra januar til juni i år. Summen vil bli 
betydelig høyere når året er omme. 
- Hittil i år har vi totalt tilrettelagt, 
koordinert og ivaretatt for omtrent 
1400 liggedøgn med utenlandske 
marinefartøyer på besøk i norsk havn. 
Mitt kontor ser til at alle de besøkende 

utenlandske marinefartøyene får det 
de ber om og at alle forhold er tilret-
telagt for et knirkefritt opphold, sier 
Skauby leder operasjon- og havne-
kontoret på Haakonsvern. Norges-
besøkene kommer i forbindelse med 
større øvelser som Battle Griffin, 
Platinum Marvika og Loyal Mariner. 
I tillegg besøker allierte styrker 
regelmessig Nato-basen 
Haakonsvern i Bergen.

EFFEKTFULL 
SOMMERKAMPANJE
Mens store deler av Forsvaret var 
i ferierende modus, kjørte Kystvakten 
offensive kampanjer i sommer. 
Langs hele norskekysten har de grå-
malte fartøyene delt ut brosjyrer med 
informasjon om hvordan man fisker 
lovlig og ulike regler om sjøvett. I uke 
35, én måned før det er lovlig å fiske 
hummer fra svenskegrensen til og 
med Sogn og Fjordane, var KV Agder 
og politiet involvert i en aksjon mot 
ulovelig hummerfiske i Tønsbergs 
skjærgård. Mistenksomme bruk 
førte til politietterforskning og mulig 
beslaglegging. 

- Kystvakten har i hele sommer hatt 
oppsyn og kontroll med ulovlig fiske 
etter hummer. Som kjent er hummeren 
fredet i denne perioden og grunnen 
til dette er at den er på et bestands-
messig lavmål i følge havforskningen. 
Den tåler derfor ikke høy beskatning 
og spesielt ikke i fredningstiden, sier 
operasjonsoffiser ved KV Sør, kaptein-
løytnant Håkon Engevik.  

- Det synes som om det generelt er 
laber holdning til å overholde bestem-
melsene om fisket. Imidlertid er det 
områder som er betydelig bedre enn i 
fjor og dette er meget positivt, sier ha
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NAVNENYTT
Flaggkommandør Morten Jacobsen (50) 
ble 1. juli utnevnt til kontreadmiral 
og beordret til stillingen som sjef for 
systemstyringsavdelingen i Forsvarets 
logistikkorganisasjon (FLO). Fra 1. januar 
2004 har han vært sjef for investerings- 
og utviklingsorganisasjonen i FLOs 
materiellavdeling. Orlogskaptein Jan Otto 
Hammersland (43) tar over som ny KNM 

Trondheim-sjef etter orlogskaptein Jarle 
Vika som skal lede forberedelsen mot nytt 
treningssenter for Nansen-fregattene. 
Flaggkommandør Atle Torbjørn Karlsvik 
(48) ble i statsråd 2. september utnevnt 
som kontreadmiral og sjef for fellesstaben 
i Forsvarsstaben. Karlsvik har de tre siste årene 
ledet Sjøforsvarets skoler. Kommandørkaptein 
Per Anders Bakke  (40) har tatt over stillingen 
som sjef for Kystjegerkommandoen etter 
kommandørkaptein Morten Einbu (48) 

som nå er sjef for plan- og øvingsavdeling 
hos Kommandøren for Sjøstridskreftene. 
Til slutt har kapteinløytnant Atle Bulukin (39) 
tatt over som sjef på minejaktfartøyet KNM 
Karmøy etter orlogskaptein Jo Tidemann (31) 
som skal tjenestegjøre i Minekrigsflotiljen, 
og orlogskaptein Narve Nordanger (45) er blitt 
ny sjef for 22. MTB-skvadron etter orlogskaptein 
Atle Sommer.      



LILLEBROR ER OPERATIV

TRONDENES: Kystjegerkommandoen 
(KJK) har gått fra å være en utviklings-
kommando til en kampklar enhet. 
17. august ble kystjegersjef Per Anders 
Bakke og resten av kommandoen 
erklært operativ. - I dag har vi markert 
en milepæl for KJK. Vi har gått fra 
å være en utviklingsavdeling til å bli 
en operativ enhet. Selv om vi har levert 

operative fredstjenester i lengre tid, 
er det først nå at vi er formelt kan kalle 
oss operative, forklarte kommandør-
kapteinen som også fikk storfint besøk 
av generalinspektør Jan Eirik Finseth 
som både inspiserte og erklærte 
kommandoen for operativ. - Helt siden 
etableringen har avdelingen stampet 
i motsjø. Jeg er imponert over den 
endringsviljen og ståpåviljen som avde-
lingen har fremvist, sa kontreadmiralen. 

«Inkompetent og lite forutsigbart 
lederskap». Slik blir Forsvarets ledelse 
omtalt av fylkesrådmann Halvard 
Kausland i en pressemelding fra Vestfold 
fylkeskommune om økonomisk støtte til 
Kongelige Norske Marines Musikkorps 
i Horten.
Gjengangeren 7. august 2005 

 - Norske verft har vært litt for passive 
på et marked de ikke kjente godt. 
De visste ikke hvordan de skulle oppføre 
seg. De har vært litt tafatte. De trodde 
de skulle få kontrakter, men hvis de ikke 
er konkurransedyktige, så får de ikke noe.
Per Erik Gøransson, 
prosjektansvarlige for Fregattene til Aftenposten 
31. august 2005. 

- Flytt Sjøkrigsskolen og Hærens krigsskole 
til Trondheim, og koble dem sammen med 
Luftkrigsskolen. 
Formannen i Trøndelag Forsvarsforening, Jostein 
Enlid til Aldresseavisen 17. september.  

- Forsvaret er under et forsvarlig nivå 
og vil ikke kunne sikre våre interesser 
i nord. Nedbyggingen av Forsvaret i nord 
fører til at landets strategiske interesser 
i nordområdene er i fare.
Leder av Europaprogrammet, Jon Bingen, til 
Finnmark dagblad 18. august. 

VIL NETTVERKSBASERE 
KNM  SKJOLD
Noble-sjef Per Erik Solli ser etter møtet 
med MTB-kommandoen an mulighetene 
for samarbeid i tilpasningen av Skjold-
klassen i et nettverksbasert forsvar. 
Obersten tok seg tid til en dag på Sjø for-
svarets hovedbase for å lufte ideer sammen 
med MTB-miljøet. Solli ser flere muligheter 
for felles konseptutvikling og eksperimen-

tering rundt den nye Skjold-klassen. 
- Nettverkstilpassing handler i stor grad 
om å utnytte de kapasitetene som finnes, 
ved å organisere seg effektivt og gi mer 
effektiv distribusjon av den informasjonen 
som finnes. Noble har gjennom flere 
eksperimenter demonstrert at nettverks-
basering gir effekter, forteller Solli som 
også ønsker å møte Norwegian Task 
Group for videre samarbeid.
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STAVANGER: - Eg prøvde 
å kome meg inn i fjor 
også, men då var det 

ikkje plass til meg, seier 
Joakim Brevig Nilsen (20) 
befalselev på KNM Harald 

Haarfagre i Stavanger. 

Difor valde han å ta førstegongstenesta. 
I sommar var tida som menig over og 
han var attende på rekruttskulen. 
Nilsen har saman med medelev 
Thord Are Jensen (20) sjøerfaring 
frå tida som vernepliktige, høvesvis 
på fregatt og MTB. No er målet deira 
å få segle med dei nye fregattane og 
MTB-ane som frå neste år kjem inn 
i den nye marinestrukturen. 
Men først må dei bestå året som 
befalselev i Sjøforsvaret.
- Vi er klar over at det vert gjennomført 
ein ny befalsutdanning i Sjøforsvaret. 
No veit jo ikkje vi korleis det har 
vore tidlegare, men det verkar som 
at troppsbefala har god kontroll. 
Inntrykket mitt så langt er at ting 
fungerer som det skal, seier Jensen 
etter fem veker som befalselev.

For Lene Jensen Ekeberg har 
situasjonen vore ganske lik. 
Ein skilnad er at ho ikkje fekk fullført 
førstegongstenesta før ho var attende 
på rekrutten. 
- Eg valde førstegongstenesta 
utelukkande for å få ein forsmak 
på kva Sjøforsvaret har å tilby meg, 
men fann straks ut at dette gav 
meirsmak og søkte meg til opptaket, 
fortel 24-åringen som no kan realisera 
draumen om å jobbe på marinefartøy.      

Rimelegare ordning 
Det nye sjøforsvaret satsar på å 
rekruttere personell frå første-
gongstenesta til befalsskulen. 
Av dei 28 befalselevane som i dag 
er inne i utdanningsprosessen, 
har ti bakgrunn frå førstegongstenesta, 
i tillegg har to søkjarar erfaring 
frå Luftforsvaret og Hæren. 
- Det er mykje kompetanse i troppen 
i og med at mange av desse har 
vore i teneste før. Det gir oss ein 
læringseffekt som er minst like god 
som før, seier løytnant og troppssjef 
Geir Ove Venemyr til I Marinen. 

Tidlegare har opptak, seleksjon og 
grunnleggjande befalsutdanning funne 
stad i Horten. No er denne perioden 
fordelt mellom rekruttskulen og 
skuleskipet KNM Christian Radich det 
første halvåret, og på Sjøkrigsskolen 

og kompetansesenteret KNM 
Tordenskjold i Bergen dei neste seks 
månadane. Ein slik ordning krev 
mindre personell frå befalsskulen. 
- Det blir ein rimelegare måte å driva 
befalsutdanninga på og det krev færre 
instruktørar, seier Venemyr som så 
langt har tru på den nye ordninga. 

Stiller ingen garanti
Sjøforsvaret sin kvote på befalselevar 
var i år rekordlave 35 personar. Til tross 
for så lav kvote, valde befalsskulen å ta 
inn fattige 28 personar. 
- Det var ei vurderingssak. Vi hadde 28 
svært kvalifiserte aspirantar i tillegg 
til nokre andre som haldt eit høgt nivå, 

Tilbake til rekrutten

Vidar Hope
[vhope@mil.no]

TILBAKE TIL BYRJINGA: Fleire av befalselevane 
fekk gjensyn med rekrutten og troppsjef Geir 

Ove Venemyr under grunnutdanninga.
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Emen ikkje så høgt som vi ynskjer. Valet 

blei å kun ta dei beste. Eg er personleg 
tilhengar av eit slikt system, seier 
Venemyr. 

Og igjen til tross for at befalsskulen 
tok inn sju personar mindre enn kvoten, 
er ingen av dei handplukka sikra vidare 
teneste i Sjøforsvaret. Befalsskulen 
gav tidleg klar melding overfor elevane 
om at ikkje alle er garantert kontrakt 
når skuleperioden er over til neste 
sommar. Dette har ikkje påverka dei 
befalselevane som I Marinen har vore 
i kontakt med. 
- Det er klart at det ville vore kjipt å bli 
dimittert, sjølv om mange av oss er her 
for å ta leiarutdanning. Eg kan ikkje 
seia at det har gjeve noko dempar på 
stemninga og innsatsen her, snarare 
tvert om, seier Brevig Nilsen som segla 
i Middelhavet med KNM Trondheim 
i operasjon Active Endeavour i vår. 
No er han til sjøs att. 

For etter ein aktiv periode med 
grunnleggjande befalsutdanning, 
blei elevane henta i Stavanger av deira 
nye heim dei komande tre månadane. 
Skuleskipet KNM Christian Radich 
skal vera plattforma der elevane får 
leiarutdanning. Med kursen sett mot 
Bodø er det mange spørjeteikn om bord 
på den gamle seglskuta. 
- Den nye ordninga tek større omsyn 
til at vi har fått eit mindre forsvar 
med færre stillingar og avgrensa 
økonomiske midlar. Vi prøver å utnytte 
institusjonane og kapasitetane vi 
allereie har på best mogleg måte. 
Samstundes meiner vi at det er like god 
kvalitet på utdanninga som før, fortel 
befalsskulesjef Per Jan Skjegstad.
- Det er greitt å få ein stadfesting på 
om du taklar sjøen når du ynskjer å 
tenestegjera i Sjøforsvaret. På den 
måten er konseptet med ”Christian 
Radich” svært bra, seier Brevig 
Nilsen og får støtte frå Jensen som 

før befalsopptaket segla med MTB-en 
KNM Skarv.  

Prøver ut ”Radich”
Med Skjegstad sin appell som utgangs-
punkt eksperimenterar befals skulen 
med korleis dei skal få til eit best 
mogleg langtokt med ”Christian Radich”. 
- Det er ikkje all grunnleggande 
utdanning som kan utførast om bord på 
skuta, så vi kjem til å nytte fleire anlegg 
langs kysten, seier befalsskulesjefen. 
Toktet vil til slutt nå sitt høgdepunkt 
i middelhavsk farvatn i desember.  
Skjegstad understrekar at befalsskulen 
har vore i god dialog med mannskapet 
til seglskuta i forkant av toktet. 

Etter at hausttoktet er over, byrjar 
befalselevane opp med den siste 
etappen av leiarutdanninga, seks 
månader på Sjøkrigsskulen i Bergen, 
men ikkje som kadettar. 
- Dei skal bu på Sjøkrigsskolen som 
befalselevar. Det vil seia at det ikkje 
blir eit kadettliv, men oppstillingar, 
vaktteneste og vedlikehald av 
grunnleggjande militære dugleikar, 
seier Venemyr og legg til at dei der 
også vil møte ulike øvingar. 
- Det vert planlagt eigne øvingar for 
befalselevane, men dei kan også 
bli involverte i Sjøkrigsskolen sine 
øvingar, forklarer løytnanten som 
igjen tek hand om befalselevane 
når dei kjem til Bergen. Medan 
dei bur på Sjøkrigsskolen vert dei 
kursa i ulike fag på Haakonsvern 
og ved navigasjonssimulatoren på 
Sjøkrigsskolen. Fire befalselevar 
vert også lærde opp ved sanitetslina 
på Sessvollmoen. Venemyr har 
så langt gode inntrykk av den nye 
utdanningsmetoden. - Initiativ har 
blitt verdsett frå dag ein. Vi har gjeve 
befalselevane fridom til å ta ansvar 
og tenke sjølv, utan at det har gått på 
bekostning av kvaliteten. Du må hugse 
at vi framleis stiller krav, seier han. 

Utskrevet ledende menig Guro Gunnarsen 
(19) tjenestegjør som hovedtillitsvalgt på 
rekruttskolen KNM Harald Haarfagre. 

Hva innebærer tjenesten din?
- Jeg skal hjelpe rekruttene og det faste mannskapet med 
ulike problemer som kan oppstå under tjenesten. Alt fra 
dårlig mat til konflikter med befal må håndteres. Vi skal 
være en plass de kan komme når som helst for å prate. 

Nytter de seg av tilbudet?
- Det første Tillitsmannsordningen gjør når det kommer 
nye rekrutter er å gjøre de kjent med hva vi gjør og hva vi 
står for. Vi har både rekrutter og faste mann  skaper innom 
kontoret hver dag. Pågangen er stor. 

Hva bruker du fritiden din til?
- Jeg har fått mange nye og gode venner etter at jeg 
begynte i Sjøforsvaret. Vi bruker fritiden på å se kino 
i leiren og til å trene. Men jeg må være tilgjengelig for 
rekruttene så mye som mulig, så derfor er jeg som regel 
i leiren. 

Hva er den mest positive opplevelsen du har hatt som 
vernepliktig? 
- Det må bli da jeg selv var i rekruttperioden. Vi deltok på 
en Nato-øvelse ved Ulsnes som markører. Vi fikk fly med 
helikopter og komme om bord i en spansk fregatt. Det 
var spennende å få innblikk i noe som vanlige rekrutter 
ikke opplever. 

Og den verste?
- Å stå opp tidlig hver morgen for å vaske. Vi har inspeksjo-
ner tre ganger i uken og hovedinspeksjon hver tredje uke. 

Har du blitt påvirket av marinen?
- Ja, det vil jeg si. Jeg dro inn i Forsvaret for å tøye mine 
egne grenser og se hvor sterk jeg er som person. Jeg har 
utviklet meg og innsett at man kan tøye grenser utrolig 
langt både mentalt og fysisk. Og så er jeg blitt en mer 
åpen person.

GASTEN

BAKGRUNN

Den grunnleggande befalsutdanninga 
er endra og vil bestå av eitt år med 
utdanning (opptak, rekruttskule, 
befalskurs og fagutdanning) etterfylgt 
av eitt år med pliktteneste. Kurset blir 
på tre månader og kan også bli tilbudd 
dei som har avtent førstegongsteneste. 
Befalsskulen i Horten er flytta til fortet 
«Norske Løve» på Vealøs og talet på 
stillingar vert redusert frå 85 til 20. 

KLATRAR I GRADENE: Joakim Brevig Nilsen, 
Lene Jensen Ekeberg og Thord Are Jensen 
har tatt steget frå meinig gast til befalselev i 
Sjøforsvaret. Alle går operativ marineline. 
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B-BLAD RETURADRESSE: Postboks 1, K-33
Haakonsvern, 5886 BERGEN

Sentral kystvakt på storøving

Det heile finn stad utanfor kysten av 
Finnmark då eit cruiseskip renn inn i 
ein fullasta oljetankar. Ein brann oppstår 
om bord på skipa, olje flyt ut i havet og 
over tusen passasjerar må evakuerast. 
Slik var scenariet då øvelse Barents Rescue
blei arrangert i byrjinga av september. 
Sjø forsvaret hadde ein sentral rolle i den 
sivil  militære øvinga og deltok med 
fire kystvakt fartøy og personell frå 
kompe tanse senteret KNM Tordenskjold. 
Saman med Sjøforsvaret deltok også 
hurtigruteskipet M/S ”Norge”, tre tusen 
deltakarar frå seks nasjonar og tusen 
markørar. Dette gjer Barents Rescue 
til den største krisehandteringsøvinga 
som nokon gong er gjennomført i Norge.   


