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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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LEDER: GOD FERIE 

Det siste året har for de aller fleste av 
oss vært preget av prosjekt Neptun. 
Jeg er takknemlig for å lede et sjøforsvar 
med så stort engasjement i alle deler 
av organisasjonen. Mange har lagt ned et 
stort arbeid, og de som ikke har vært direkte 
involvert har utarbeidet egne forslag og 
innspill som har blitt hørt og tatt hensyn til. 

Utredninger og omorganiseringer har vært 
gjort før, men aldri har jeg sett en  prosess 
hvor vi har klart å holde alle kanaler åpne, 
hvor alle som ønsker har blitt hørt og hvor vi 
likevel har evnet å holde oversikten. Æren for 
dette skal flaggkommandør Trond Grytting 
ha, som sammen med sin kjernegruppe har 
ledet prosjektet med sikker hånd. 

Alt ligger til rette for å skape det sjøforsvar 
vi trenger, slik vi ønsker å ha det, innenfor de 
rammene som er gitt av våre myndigheter. 
Men vi begynte ikke Neptun med blanke ark. 
Sjøforsvaret har tatt mange tak i omstillingen 
allerede og startet før Forsvaret akselererte 
det hele. Likevel er Neptun en nødvendighet. 
Vi får nå en helt ny operativ struktur som 
skiller seg fra gårsdagens både i volum 
og teknologinivå. Samtidig har vi en del 
å gå på før vi har et seilingsmønster som er 
forutsigbart og familievennlig. Vi må også 
ha et aktivitetsnivå og utgiftsbilde som er 
stabilt innenfor rammene slik at vi unngår 
plutselige og kortsiktige endringer. Det taper 
vi på i form av frustrerte medarbeidere og 
familier og tapt anseelse utad, i tillegg til 
at det skader vår operative evne. 

Sjøforsvaret har ingen romslig årsverkramme 
å spille på og vi har derfor sett etter de 
løsninger som er de beste vi kan få til. 
Det viktigste er at vi får mest mulig operativ 
effekt ut av medarbeiderne og enhetene vi 
rår over. Jeg har tro på løsningene vi har 
kommet frem til. Nå vil vi skaper redundans 
og styrke rundt de operative enhetene. De 
ulike våpnene, avdelingene og fartøyene får 
mer ansvar, men også flere ressurser å spille 
på. Samtidig gjør vi viktige grep som bedrer 
vår evne til å løse oppdrag som en 
sammensatt styrke. Vi etablerer integrert 

og deployerbar logistikk, og vi forsterker det 
taktiske ledelsesleddet (NoTG). 

Skolesektoren må ta de største personell-
reduksjonene. Dette bildet modereres ved 
at kompetanseorganisasjonen styrkes i den 
spisse ende. Jeg vil følge godt med fremover 
for å sikre meg at vi har den nødvendige 
kompetanseorganisasjonen til å ivareta den 
langsiktige utvikling.

Omstilling er krevende for den enkelte. 
Organisasjonene spiller en viktig rolle og skal 
ivareta medarbeidernes interesser. Jeg har 
satt pris på organisasjonenes konstruktive 
måte å være kritiske på hittil i prosessen, og 
ser nødvendigheten av at vi fortsetter å jobbe 
tett sammen i implementeringen av Neptun. 

Jeg ønsker dere alle en god og velfortjent 
sommerferie med deres familie og venner. 
Vel møtt til Neptun-innspurt og imple-
mentering til høsten. I mellomtiden: 
Hvil dere, ”gjør noe annet” og møt friske 
og opplagte til ny dyst til høsten!
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INTERNASJONALE OPPDRAG
Sjøforsvaret har ingen fartøyer eller 
avdelinger i internasjonale oppdrag 
i sommer. 

21. MTB-skvadron står på beredskap til 
Natos bidrag i kampen mot terror, operasjon 
Active Endeavour, fra 1. september. 

Innmeldt i Natos responsstyrke (NRF) 
er et mineryddingsfartøy, 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.  

KNM Utsteins deltakelse i operasjon Active 
Endeavour ble 3. juni belønnet med Nato-
medalje. Forsvarssjef Sigurd Frisvold og 
kommandøren for sjøstridskreftene, Arild 
Sandbekk, tok i mot mannskapet på 22 
personer da undervannsbåten klappet 
til kai på Haakonsvern.  

KNM Utstein har hatt suksess i operasjonen 
spesielt med tanke på bruken av automatisk 
identifikasjonssystem. Dette er et system som 

gjør det enklere å ha kontroll og oversikt 
over skipstrafikken i operasjonsområdene 
i Middelhavet. Nato-toktet startet opp 25. 
januar for KNM Utstein sin del. Tidligere 
har fire norske undervannsbåter deltatt i den 
spesielle Artikkel 5-operasjonen som ble 
opprettet etter angrepene mot USA høsten 
2001. Operasjonen blir populært kalt kampen 
mot internasjonal terrorisme. Sjøforsvaret 
planlegger å delta med ny undervannsbåt 
i Active Endeavour også til neste vår.

Hjem etter kamp mot terror Verdt å vite
Kurs for nye sjefer  
Generalinspektørens årlige 
skipssjefsseminar arrangeres i Oslo 
fra 22. til 25. august. På timeplanen 
står blant annet medietrening, etikk, 
sikkerhetsstyring, internasjonale 
operasjoner og økonomi. I tillegg får de 
ferske sjefene et møte de fem øverste 
sjefene i Sjøforsvaret. 

Neptun til drøfting   
31. august starter de lokale drøftingene 
i Neptun. Da skal ny oppsettingsplan 
i fredstid (OPL/F), stillingsbeskrivelser 
og firkantorganisasjon være ferdigstilt. 
I desember skal stillingene være klare til 
utlysing. 

Ubåtene starter øvelseshøsten 
Undervannsbåtflotiljen er først ut med 
øvelser til høsten. Siste uken i august 
starter ubåtredningsøvelsen Northern Sun 
og to uker senere går undervannsbåtene 
i gang med torpedoskyteøvelsen 
”Grønne ål”. 

Befalskoleopptaket til Madla
17. juni starter årets opptak til 
befalskolen. For første gang gjennomføres 
opptaket på rekruttskolen KNM Harald 
Haarfagre på Madla. De som kommer 
videre må gjennom rekruttskole, tre 
måneders befalskurs på KNM Christian 
Radich og en seks måneder lang 
fagutdannelse på Haakonsvern.
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SOMMERKAMPANJE 
FOR BÅTFOLKET

Havets voktere skal 
informere småbåtfolket 
om sjøregler og båtvett. 

Side 9

DRAR UTENRIKS

Sjøforsvarets 
marinejegere 
og kystjegere 
forbereder seg 
til tjeneste i 
Afghanistan.

Side 10-11

MANGLER 
MARINEPRESTER

Leif Tore Michelsen 
må konstatere at 
altfor få er villige til 
å avtjene verneplikten 
som prest. 

Side 18-19

INNHOLD



Vidar Hope
[vhope@mil.no]
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Må ha klarere linjer
Samarbeidet mellom politiet 

og Forsvarets operative 
ledelse er ikke godt nok 

dersom Sjøforsvaret skal 
utøve styrkebeskyttelse best 

mulig. Det mener Edvard 
Winther Johansen, som håper 

at handlinger nå blir gjort.  

I fredstid har politiet enerett på å håndtere 
terror- og kriminalsaker i norske områder, 
men når politiet går tom for ressurser 
er Forsvaret den eneste etaten som kan 
brukes. Samarbeidet mellom forsvar 
og politi krever derfor klarere linjer, 
i følge sjefen for Kystvaktskvadron sør, 
kommandørkaptein Edvard Winther Johansen. 

- Kommunikasjonen mellom politiet 
og Forsvarets operative hovedkvarter 
(Fellesoperativt hovedkvarter og 
Landsdelskommando Nord-Norge) 
må bli bedre, slår han fast. 

- Det er fortsatt for mange hengere 
fra kaldkrigtiden, sier han.

- Skaper usikkerhet 
Han trekker frem Haakonsvern som 
et eksempel. Hver måned får marinebasen 
besøk av allierte fartøyer som krever 
beskyttelse langs kaiene. Winther Johansen 
mener det her ofte er for stor forskjell 
mellom hva den gjestende skipssjefen 
oppfatter å ha behov for av sikkerhet og 
sikring, hvordan politiet vurderer trusselen, 
hvordan militært hovedkvarter gir ordren 
og endelig hvordan norsk skipssjef faktisk 
oppfatter og utfører ordren. 

- Ta for eksempel en amerikansk under-
vannsbåt som skal ha havneopphold på 
Haakonsvern - et fartøysbesøk som er 
strategisk viktig for Norge. Da er politiet 
ansvarlig for å gi en trusselvurdering opp 
mot terrorisme, kriminalitet og aktivitet 
som kan ha negativ effekt på besøket 
og sikkerheten. Tradisjonelt skal 
ubåten eskorteres i territorialfarvannet 
av Kysteskadren eller Kystvakten, og da 
med midler som er hensiktsmessig ut 
fra politiets vurdering og presisert i ordren 
fra hovedkvarteret, sier han. 

- Men ubåtsjefen opererer ikke sjelden 
i farvann som er langt mer usikre enn Norge, 
som er i dyp fred, og har selvsagt sin egen 
sikkerhetsoppfatning. Denne er sjelden 
i samsvar med vårt bilde av trusselen 
og krever mer. Ofte innebærer dette 
et automatisk behov for væpnet beskyttelse 
både på sjø og land. Ikke minst lager dette 
usikkerheter for meg som skvadronssjef 
og skipssjefene våre, da bruk av våpen 
i territoriet er strengt regulert og eies 
av politimesteren, forteller han. 

Winther Johansen understreker også at det 
normalt sett, og særlig mellom Sjøforsvaret 
på Haakonsvern og politiet i Bergen, hersker 
godt samarbeid og stor tillit.

- Våre allierte besøkende og andre gjester 
oppfatter vår styrkebeskyttelse som tilpasset 
og profesjonell. Ikke minst var håndteringen 
av utenlandske gjester under hundreårs-
markeringen i Oslo flott. Men jeg oppleverer 
en utvikling av usikkerhet og ujevn oppfatning 
mellom de ulike politimestrene og Forsvarets 
ulike sjefer og utøvere. Vi behøver derfor en 
helhetlig og grundig gjennomgang av disse 
forholdene, slik at det ikke hersker usikkerhet 
på de utøvende leddene, som er det enkelte 

TRENER: Kystvakten innførte 
styrkebeskyttelse som en del av 

generalmønstringen i år.

ENGASJERER: Edvard Winther 
Johansen vil ha bedre samarbeid 
mellom Forsvaret og politiet.
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Etterlyser mer utdanning 
Skipssjef på KNM Karmøy, 

Jo Tidemann, etterlyser 
bedre retningslinjer om 

hvordan styrkebeskyttelse 
skal gjennomføres når et 

fartøy ligger til kai. 

Han skisserer trusler som spenner fra 
ubehagelige personer på kaien til direkte 
angrep med våpen.

- Slik jeg ser det har personell som utøver 
vakthold på kai, ikke høy nok kompetanse. 
De er ikke dyktige nok i bruk av vaktutstyr 
som teleskopbatong, pepperspray og skyte-
våpen, og i tillegg er de ikke fortrolige med 
den juridiske siden av det hele, mener han.
- Dette er livsviktige og høyst reelle trusler, 
sier han. 

Kompetansesenteret KNM Tordenskjold har 
tatt initiativ til å få godkjent et utdannings-

opplegg som gjør personellet bedre i stand 
til å gjennomføre styrkebeskyttelse. 
- Både minekrigsvåpenet og undervanns-
båtvåpenet har etterlyst dette. Særlig er 
det viktig at vi sikrer at de som står på 
vakt-postene har et bevisst forhold til når 
de har lov å bruke våpenmakt og når de 
ikke kan gjøre det, sier kapteinløytnant 
Marius Lystad ved Stridsskolen for kyst- 
og amfibieoperasjoner. 

I Forsvaret er det Heimevernet som i størst 
grad gjennomfører større sikringsoppdrag og 
Lystad er i kontakt med Heimevernets skole- 
og kompetansesenter for å hente erfaringer 
fra deres undervisningsopplegg. Heimevernets 
skole- og kompetansesenter har også med 
bistand fra politiet besøkt Haakonsvern og 
gjennomført kurs for flere besetningene. 

Tidemann håper et slikt opplegg kommer 
på plass snart for vaktbesetningene 
i Sjøforsvaret. 
 - Det hadde vært mye bedre å støtte seg til 
et formalisert utdanningsopplegg, sier han.

Er opplæringen i 
styrkebeskyttelse 

god nok?

Kapteinløytnant Kåre Peder 
Nystad, nestkommanderende 
på KNM Vidar
- Jeg skal ikke uttale meg om 
styrkebeskyttelse i sin almin-
nelighet, det er et meget omfat-
tende tema. Når det gjelder den 
delen av styrkebeskyttelse som 
berører vakthold og sikring ved 
landligge, så synes jeg ikke den 
er god nok. I det våre mann-
skaper kommer om bord hos 

oss har de ikke kunnskaper og ferdigheter til effektiv 
beskyttelse av våre fartøyer ved landligge. Vi bruker 
derfor mye tid og ressurser for å få mannskapene opp 
på et nivå hvor vi er komfortable med å utstyre dem 
med våpen. Personlig savner jeg en enhetlig utdan-
ningspakke, og ikke minst en klargjøring av ambisjons-
nivået innen dette feltet. Per i dag gjøres dette svært 
forskjellig ved ulike avdelinger.

Utskrevet mening Jan Erik Aule,  
vakt og sikring på Haakonsvern
- Vi driver jo med styrkebeskyttelse av fartøyer, men 
vi har ikke hatt noen spesiell opplæring i dette. Den 
eneste vi har hatt er en feltøvelse hvor vi trente mye på 
objektsikring, så vi har vel egentlig god trening om vi 
skal beskytte et hus eller lignende. Jeg ville hatt mye 
mer praksis på akkurat det vi driver med. Vi hadde et 
fem uker langt kurs der det var alt for mye teori om ting 
vi ikke får bruk for i tjenesten. Jeg ønsker mer opplæ-
ring i mer relevante ting som våpentrening, ja, rett og 
slett mer opplæring i akkurat det vi skal gjøre. 

Kapteinløytnant Jone Myhr 
Erichsen, leder vakt og sikring 
på Haakonsvern
- I dag gjennomgår soldatene 
ved objekt- og informasjonssik-
kerhet en grunnleggende utdan-
ning på fem uker etter ankomst 
fra rekruttskolen. Utdanningen 
har fokus på soldatenes holdnin-
ger, skyteferdigheter og juridisk 
grunnlag for bruk av våpen. Vi 
har som mål at de skal føle seg 

trygge i forhold til de oppdragene de skal løse etter 
utdanningen. Etter min mening vil fremover i større 
grad måtte vektlegge operasjoner i bebygde områder. 
I dag gjennomfører vi utdanningen selv. En naturlig 
utvikling vil være å jobbe mot et tettere samarbeid med 
andre fagmiljøer på Haakonsvern, som for eksem-
pel KNM Tordenskjold, Minedykkerkommandoen og 
Kystjegerkommandoen.

mannskap og den enkelte skvadrons- eller 
skipssjef, sier han. 

Krever bredere samarbeid 
Kommandørkapteinen mener at det operative 
embetsverket, uansett etat, må arbeide for 
å gi et tydeligere bilde på hvordan Forsvaret 
skal benyttes i fredstid i Norge.

- Gitt at trusselen for terror i Norge er reell, 
og det er den nok, så er det jo sannsynlig
 at fienden allerede står blant oss. Gitt at 
Forsvaret fortsatt skal forsvare landet mot 
fiender, og det skal vi jo, så må vi fortsette 
å arbeide for bedre tilpassede doktriner, 
et bredere samarbeid mot politiet 
og andre sikkerhetsaktører og lage taktiske 
veiledninger som fjerner usikkerheten blant 
oss, forklarer han. 

Skvadronsjefen mener at Sjøforsvaret har 
god nok kompetansen innen styrkebeskyttelse 
og fremhever særlig Kystvaktens oppdrag 
i fredstid. 
- Vi har høy kompetanse fordi vi er bevist på 

utfordringene og finner de svakeste leddene 
i et komplisert pensum. Kysteskadrens 
fartøyer har vist at de kan håndtere styrke-
beskyttelse gjennom operasjonene de har 
deltatt i utenlands, mens Kystvakten prøver 
å finslipe sin kompetanse i dette dyp fred-
scenariet med mange usikkerheter, sier han. 

Han legger til at Kystvaktens styrkebeskyttelse 
også kan ha andre former som for eksempel 
ved å beskytte arresterte fiske- eller fangst-
fartøyer langs norsk kai mot demonstranter 
og aggressorer. 
- Dette særlig i forbindelse med hvalfangst, 
poengterer han. 

I mai gjennomførte kystvaktskvadronen 
i sør generalmønstring for samtlige 
fartøyer og besetninger. På agendaen stod 
styrkebeskyttelse til kai for første gang. 
Skvadronsjefen er klar i sin tale om at 
Forsvaret kan utføre de oppgavene som 
kreves for å drive styrkebeskyttelse. 
- Enhver aktuell kjeltring og terroristaspirant 
må ikke tro annerledes, advarer han.  
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fokus på effektiv koordinering mellom skoler, 
støttevirksomhet og den seilende marine. 
Dette har vi hatt problem med før, men etter 
Neptun skal denne koordineringen bli bedre. 

- Våpensjefene får et større og mer helhetlig 
ansvar til drift og kordering av egne operative 
enhetene. De nye treningssentrene gir 
spennende muligheter. 

- Sikkerhetsstyringen vil bli bedre. Gjennom 
Neptun-prosessen har vi fått en presisering 
av ansvar og myndighet for sikkerhetsstyringen 
i organisasjonen.

- Endringene i Neptun tvinget seg frem dersom 
vi skulle tilpasse oss ressurstilgang vi har 
å forholde oss til. Dersom vi hadde valgt 
å ignorere dette, hadde vi vært langt verre 
stilt enn det vi er i dag. 
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- Neptun skaper som alle organisasjons-
endringen utrygghet for mange. Selv om 
kanskje 70 prosent av stillingene vil bli flatt 
overført til den nye organisasjonen, er mange 
nødt for å søke ny jobb. Det skaper uro. 

- Ny arealplan for Haakonsvern er også 
en del av Neptun. Mange kommer til å flytte 
både fra kontoret og bygget hvor de i dag jobber 
for å skape en mer effektiv utnyttelse av basen. 
I en tid hvor det skjer mye, skaper dette ekstra 
stress for mange. 

- Det våpentekniske fagmiljøet er sårbart og 
etablering av tette nettverk er derfor viktig. 
Etter hvert skal idrettstjenesten løse sine opp-
gaver i regional støttefunksjon (RSF) og det blir 
en utfordring å få det til. 

- Det ligger en utfordring i å få til et godt sam-
arbeid mellom treningssenteret for fregattene 
og KNM Tordenskjold. Det er nødvendig for 
at vi skal klare å ta i mot de nye fregattene. 

Flere utfordringer i vente Flere utfordringer i vente 
- Arbeidet med prosjekt 

Neptun har avdekket en rekke 
utfordringer, både når det 

gjelder hvordan Sjøforsvaret 
er organisert, men også 

hvordan Forsvaret generelt har 
omorganisert seg de siste årene. 

Det sier generalinspektøren for Sjøforsvaret, 
kontreadmiral Jan Eirik Finseth. Sjøforsvaret  
startet høsten 2004 omstillingsprosjektet 
Neptun. Bak resultatene som nå er klare 
ligger målsettingen om å styrke bemanningen 
ved de operative enhetene med de ressursene 
som er tilgjengelig. 

Effektiviseringen har i hovedsak resultert 
i å opprette våpenvise treningssentre, 
etablere logistikk på kjøl og en ny felles 
jegerkommando. Sammen skal dette styrke 
den operative evnen, samtidig som antall 
årsverk går ned.

Stramme rammer
Allerede 1. august i år effektueres de første 
endringene etter Neptun. Da opprettes en 
midlertidig prosjektorganisasjon for jeger-
kommandoen, fellesintegrert drift og mobil 
logistikk, såkalt  Maritim Combat Service 
Support. Innen 1. august 2006 skal hele den 
nye organisasjonen være på plass. 

Sjøforsvaret har fått fastlagt en årsverkramme 
på 1973 for den videre omstillingen. Det er 
etter utrekninger fra Sjøforsvarsstaben 
om lag 200 årsverk for lite i forhold til de 
oppgavene som skal løses. 

- Men uten reduksjonen vi nå gjennomfører 
ville det ikke vært økonomi til bemanne, 
lede og understøtte våre fem fregatter, 
seks undervannsbåter, seks mineryddere, 
seks fartøyer i Skjold-klassen og en jeger-
kommando. I Neptun har vi derfor ikke lett 
etter ideelle løsninger, men vi har sett etter 
de løsningene som er de beste vi kan få til, 
sier Finseth. 

Ikke alltid har de ønskelige endringene latt 
seg gjennomføre og Sjøforsvaret har da gått 
tilbake på de foreslåtte endringene.  
- I arbeidet med Neptun hadde vi 
skåret kraftig ned på idrettstjenesten i både 
Kysteskadren og Sjøforsvarets skoler, under 
forutsetning av at disse tjenestene kunne 
”kjøpes” i den lokale regionale støtte-
funksjonen (RSF). 

- Nå har det vist seg at dette foreløpig ikke 
lar seg gjøre, og vi opprettholder inntil videre 
store deler av dagens vellykkede idretts-
modell, forteller generalinspektøren, som 
ikke er fremmed for å gjøre lignende grep 
andre steder dersom det er nødvendig. 

Større ansvar 
Men i all hovedsak har Finseth tro på de 
løsningene Sjøforsvaret har kommet frem til. 
- Enhetene får større ansvar, men vil også 
råde over flere ressurser. Det skal legges til 

Katrine Gramshaug 
[kgramshaug@mil.no]  
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PRIVILEGIUM: - Det er et privilegium å lede 
en forsvarsgren som Sjøforsvaret. Vi har en 
viktig jobb og de sjømilitære utfordringene 
er økende i egne og internasjonale farvann, 
slår generalinspektør Jan Eirik Finseth fast. 
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CC DD- Jeg tror endringene som er gjort vil gjøre 
Sjøforsvaret mer operativt, men nå begynner 
jobben med å se om vi faktisk får dette til. 

- Jeg er fornøyd med at Kystvakten har fått 
beholde sin organisasjon. Vi bruker allerede 
90 prosent av pengene og folkene i den spisse 
enden. 

- Vi skal opprette Kystvaktens kompetanse-
senter som vil følge de ansatte kompetanse-
messig gjennom hele karrieren. Det vil gi oss 
en bedre styring av kompetansen, selv om vi 
fremdeles baserer oss mye på opplæring om 
bord. Senteret plasseres på KNM Tordenskjold, 
men stillingene eies av Kystvakten. 

G
ei

r 
O

se
n

K
ys

tv
ak

te
n

- Jeg er ikke skeptisk til så mange av 
endringene etter Neptun, og ser mange 
muligheter. Og dersom vi ser at noen 
av endringene vi har gjort ikke er så smarte, 
så har jeg tiltro til at vi tar det opp 
til ny vurdering. 

- Det er en vei å gå før jeg føler meg trygg 
på at personellforvaltningen blir tatt skikkelig 
i vare med nyopprettede HRM-Sjø. Vi er helt 
avhengig av en god utvikling og forvaltning av 
kompetansen som tjener den operative enden 
best.

rette for bedre oppøvingsperioder hvor det 
sjømilitære håndverket står i fokus, sier han.

Samtidig gjør Sjøforsvaret viktige grep 
som bedrer evne til å løse oppdrag som 
en sammensatt styrke. 
- Både etableringen av den integrerte og 
deployerbare logistikken og forsterkingen vi 
gjør i det taktiske ledelsesleddet Norwegian 
Task Group (NoTG) bygger opp om dette, 
understreker Finseth. 

Skolene reduseres mest
Sjøforsvarets skoler får store endringer 
i oppgaveporteføljen etter Neptun, og de 
største personellreduksjonene kommer 
også her. Den funksjonsrettede utdannin-
gen som tidligere ble gjennomført på KNM 
Tordenskjold flyttes til de ulike våpnene og 
skolesenteret blir videreført som kompe-
tansesenter med et redusert og ”spisset” 
oppgavespekter. Sjøkrigsskolen og rekrutt-
skolen KNM Harald Haarfagre skal redusere 
sin aktivitet i takt med reduserte oppgaver. 
Sjøkrigsskolen skal spesielt legge fokuset 
på sjømilitær profesjonsutdanning.

Generalinspektøren lover å følge nøye med 
etter denne omstillingsrunden for å forsikre 
seg at det er en tilstrekkelig kompetanse-
organisasjon i Sjøforsvaret til å ivareta den 
langsiktige utviklingen av organisasjonen. 
- I mange av tilfellene vil de samme 
menneskene jobbe med noenlunde det 
samme som de gjorde tidligere, men 
rapportere til en våpensjef og ikke en 
skolesjef. De får dermed et mer direkte 
ansvar for fartøyenes kompetanse og 
operativitet, sier Finseth.

Felles jegerkommando 
Sammenslåingen av Marinejeger-
kommandoen, Minedykkerkommandoen 
og Kystjegerkommandoen til en felles jeger-
kommando blir karakterisert som en spenstig 
nyetablering. Jegerkommandoen kompletteres 

med en ny taktisk båtskvadron. En prosjekt-
organisasjon som skal ledes av kommandør-
kaptein Helge Andreassen opprettes allerede 
1. august. 

Generalinspektøren tror det er nyttig å samle 
spesialkapasitetene i et maritimt forband 
med maritim egenart for at Sjøforsvaret skal 
kunne bidra med maritime kapasiteter 
i fellesoperasjoner.  

- En samling av miljøene vil gjøre oss i stand 
til å sette sammen tilpassede styrkebidrag. 
Vi må i fremtiden kunne sette sammen 
styrkebidrag hvor maritime spesialstyrker 
støttes av maritim eksplosivrydding og ISTAR-
kapasiteter, forteller han.

Mer logistikk på kjøl 
Arbeidet med Neptun har særlig fra 
den operative siden avdekket frustra-
sjon på økende byråkrati på logistikksiden. 
Generalinspektøren arbeider for at mest 
mulig av Sjøforsvarets fremtidige logistikk-
behov skal løses ”på kjøl” og oppretter 
Maritim Combat Service Support (MCSS) i 
Kysteskadren. 
- Sjøforsvaret har behov for integrert 
logistikkstøtte som følger oss dit vi opererer. 
I tillegg til å støtte flåten direkte, er CSS også 
kontaktledd overfor Forsvarets logistikkorga-
nisasjon (FLO) og andre ressurser, sier kon-
treadmiralen. 

Han synes arbeidet som har vært gjort 
de senere årene for å etablere en CSS i 
Sjøforsvaret er meget bra og vil nå videreføre 
og styrke dette. 
- Når FLO etablerer mobile logistikkløsnin-
ger er det behov for et entydig grensesnitt i 
Sjøforsvaret for at vi skal kunne utnytte de 
ressursene logistikkorganisasjonen etablerer, 
sier Finseth. 

Generalinspektørens forslag til ny organisasjon 
i Sjøforsvaret skal nå drøftes før den endelige 

organisasjonen er klar. Innen 31. august skal 
lokale drøftinger av oppsettingsplan/fred 
stillingsbeskrivelser og firkantorganisasjon 
ferdigstilles, og 1. oktober skal alt være 
drøftet sentralt.

Generalinspektøren for Sjøforsvaret planlegger 
en informasjonsrunde til Sjøforsvarets 
avdelinger i løpet av september 2005. 

Informasjonsrunde i september
- Vi vil primært besøke våre egne avdelinger 
med utgangspunkt i Bergen, Stavanger og 
Harstad, men vil også besøke steder i Bodø- 
og Oslo-området, hvor vi finner innslag av 
mørkeblått, forteller informasjonsoffiser i 
Sjøforsvarsstaben, kommandørkaptein J. Ketil 
Steine. 

Generalinspektøren skulle ha gjennomført 
informasjonsrunden før ferien, men tiden har 
i følge Steine rett og slett ikke strukket til. 
- Informasjon er fortløpende lagt ut på nett 
helt siden Neptun startet i fjor høst, så 
tilgangen på nødvendig informasjon har vært 
god. Også i gjennomføringsfasen, som pro-
sjektet er inne i nå, blir nettet brukt for å gi 
kontinuerlige oppdateringer, sier han. 

Likevel tror Steine det viktig at general-
inspektøren møter sine ansatte. 
- Slike informasjonsrunder er viktige, både for 
å informere direkte om det som skjer, men 
også for å svare på spørsmål som enkelte har, 
mener han.  

Han regner med at informasjonsrunden mest 
sannsynlig blir fra 5. til 9. september. Det 
endelige programmet for turneen vil være 
klar i slutten av juni. 
- Det har også sine fordeler å vente til i sep-
tember. Da har vi fått nytt personell på plass 
i nye stillinger, og generalinspektørens sjefs-
seminar er gjennomført. 
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kommer også den nyopprettede 
fellesintegrerte driftsstaben. Denne 
staben er felles for hele Sjøforsvaret 
og skal inkludere Human Resource 
Management, sanitet, prest, informa-
sjon, sikkerhetsstyring, teknisk 
personell og kontrollere innen øko-
nomi og personell. Norwegian Task 
Group forsterkes og gjør Sjøforsvaret 
bedre i stand til å operere som en 
sammensatt styrke. 

Sjøforsvarets skoler får de største 
personellreduksjonene etter endrin-
gene. SSK deles fremdeles inn i KNM 
Tordenskjold, KNM Harald Haarfagre, 
Sjøkrigsskolen og Befalsskolen 
for Sjøforsvaret, men får endrede 
oppgaver og redusert bemanning. 
Hovedendringen for Sjøforsvarets 
skoler er at den grunnleggende 
utdanningen som per i dag gjennom-
føres på KNM Tordenskjold, delvis 

blir overført til treningssentrene. 
En større del av både Sjøkrigsskolen 
og KNM Tordenskjold skal frem-
over vies til høyere akademisk og 
militær utdanning. Befalsskolen for 
Sjøforsvaret er allerede redusert kraf-
tig og gjennomfører nå befalsskolen 
med opptak og rekruttskole på KNM 
Harald Haarfagre, befalskurs på sko-
leskipet KNM Christian Radich og en 
seks måneder lang fagutdannelse på 
Haakonsvern. 

Kystvakten er tilnærmet uforandret og 
ledes som i dag av en stab i Oslo, med 
KV Sør plassert på Haakonsvern og KV 
Nord på Sortland. 

Kysteskadren kvitter seg med flotilje-
inndelingen, og organiseres nå i våpen 
for hver av de ulike fartøyene og enhe-
tene. Hvert våpen får sitt eget trenings-
senter og dermed flyttes en større del 
av Sjøforsvarets ansatte over i det styr-
keproduserende leddet. 

Kystjegerkommandoen, 
Minedykkerkommandoen og 
Marinejegerkommandoen slås 
sammen til en jegerkommando. 
Det opprettes også  en mobil logistikk 
på kjøl som blir skilt ut som egen 
avdeling. Underlagt Kysteskadren 

Sjøforsvaret styres 
som i dag på tre søyler: 
Kysteskadren, Kystvakten 
og Sjøforsvarets skoler. 
Hvert nivå ledes av 
en flaggkommandør. 
Denne inndelingen er 
som tidligere, men 
oppgavene er noe endret 
mellom søylene. 

Slik blir det nye Sjøforsvaret Slik blir det nye Sjøforsvaret 

CC DD- Det er lett å støtte veivalget som er gjort om 
å flytte ressursene over i den operative enden, 
men det ligger en stor utfordring i å få dette til. 

- Store deler av den funksjonsrettede 
utdanningen flyttes over til Kysteskadren, 
noe som gjør at en høyere andel av ressursene 
i Sjøforsvarets skoler blir brukt på et høyere 
akademisk nivå. Det gjør at organisasjonen 
får mindre spennvidde og er lettere å styre. 

- Jeg er positivt overrasket over en evnen folk i 
organisasjonen har til å finne kreative løsninger 
på hvordan vi skal organisere oss fremover. 

- Jeg er bekymret for fragmenteringen av 
fagmiljøene. For at dette skal fungere fremover 
må vi være bevisste på at største bruker har et 
spesielt ansvar, samt at vi må etablere gode 
nettverk. 

- Det ligger en fare i at Kysteskadren, som til 
nå bare har hatt fokus på den daglige styrke-
produksjon, nå også må drive med langsiktig 
kompetanseplanlegging. 

- En så stor omorganisering som Sjøforsvaret 
nå går gjennom krever store ressurser og vi 
må nå så raskt som mulig over i den normale 
produksjonsfasen igjen.
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* Navn ikke endelig avgjort.
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Generalinspektøren 

Kystvakten: 325 årsverk Kysteskadren*: 1224 årsverk 

KNM Tordenskjold

KNM Harald Haarfagre 

Befalsskolen for Sjøforsvaret

Sjøkrigsskolen 

KV Nord

KV Sør 

Felles integrert drift 

Norwegian Task Group 

Fregattvåpenet 

MTB-våpenet* 

Undervannsbåtvåpenet 

Minekrigsvåpenet 

Maritim Combat Service Support* 

Marinens jegerkommando* 

Sjøforsvarets skoler: 424 årsverk 
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Eirik Bondø
[ebondo@mil.no]  
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Ber om godvær med båtfolket 

LÆR REGLENE: -  Mitt råd til 
folket er at de må sette seg 
inn i reglene. Slik tar vi alle 

vare på vårt felles matfat, 
sier Merete Voreland. 

FOTO: LARS SKJEGSTAD, FMS. 

I fjor sommer beslagla 
Kystvakten et hopetall med 

ulovlig satte krabbeteiner 
og fikk kjeft fra kystfolket. 

Nå lanserer de sin egen 
sommerkampanje og ber om 

godvær med småbåtfolket. 

Dette er første gang at Kystvakten går 
så direkte frem mot fritidsfiskerne. 
Den nye sommerkampanjen skal rettlede 
båtfolket til å fiske riktig når ferien starter. 
Kontroll av farlig kjøring, ulovlig fiske 
og uforsvarlig teinesetting er nemlig bare 
noe av det Kystvakten har som oppgaver 
om sommeren.

Kystvakten vil derfor på egen hånd og 
i samarbeid med Politiet også i sommer 
følge med på at fritidsflåten har flyteutstyret 
om bord, at uvettig båtkjøring påtales 
og at ”båtkosen” gjennomføres med vett.  

- Alle fritidsfiskerne som  fartøyene 
våre kommer i kontakt med i løpet 

av sommeren får med seg en liten brosjyre 
hvor det står kort om hvordan man skal fiske 
lovlig. I tillegg vil vi selvsagt slå av en prat. 
Kystvaktfartøyene ønsker at folk skal vite 
at de er i nærheten og følger med, enten 
det gjelder ulovlig fiske eller noen i havs-
nød, forteller informasjonskoordinator i 
Kystvakten, løytnant Merete Voreland. 

Kystvakten håper med informasjons-
kampanjen å få fritidsfiskerne mer 
oppmerksom på hvilke regler som gjelder. 
Fredningsbestemmelser og verne-
bestemmelser, både av fauna- og flora 
vil stå i fokus i sommer og folk kan påregne 
at Kystvakten gjennomfører kontroller i løpet 
av sommeren og høsten også i år. 

- Vi vil informere publikum så godt som 
mulig før de drar ut for å fiske. På den 
måten håper vi å slippe tilbakemeldinger 
på at folk har blitt forulempet og overrasket 
når Kystvakten bare har gjort jobben sin. 

  Voreland forteller at i år er siste sommer 
hvor den indre kystvakten operer de små 
fartøyene som mange kjenner. I løpet av 
06/07 vil fem helt nye fartøyer være i drift. 
Disse fartøyene er mye større enn det båt-
folket har vært vant til å se langs kysten, og 

blir derfor introdusert i sommerkampanjen 
for at de ferierende er forberedt når større 
fartøyer dukker opp for å sjekke krabbe-
teinene til neste år. 

- I kampanjetiden vil vi også ha med oss flere 
journalister fra både radio, tv og avis. Det 
hjelper oss med å få budskapet vårt bredere 
ut til folket, sier informasjonskoordinator 
i Kystvakten, løytnant Merete Voreland. 

Hun understreker at Kystvakten kommer 
til å gjøre akkurat den samme jobben som 
tidligere, men vil bare være  tydeligere 
i å fortelle om hvilke regler som gjelder.

 -  Vi oppfordrer båtfolket til å bistå hverandre, 
vise hensyn og ikke minst vise sjøvett slik 
at kyst- og båtopplevelsene blir flott for oss 
alle. Mitt råd til folket er at de må sette seg 
inn i reglene, og bruke de. Da blir det enklere 
både for de og for oss, samtidig som vi alle 
tar vare på vårt felles matfat, sier Voreland.

For mer informasjon om kystvakten se 
www.kystvakt.no.

PÅ OFFENSIVEN: I sommer 
vil Kystvakten ta kontakt med 
båtfolket for å informere 
om de reglene som 
gjelder for fritidsfiske. 



Vidar Hope
[vhope@mil.no]

Etter en svært aktiv Nato-vår, 
blir Sjøforsvarets fartøyer 

å finne i eget farvann til 
høsten. Da er det kystjegerne 

og marinejegerne som skal 
representere den norske marinen 

i internasjonale operasjoner.   

- Marinejegerkommandoen og ett lag fra 
Kystjegerkommandoen skal deployeres 
til Afghanistan høsten og vinteren 2005, 
bekrefter avtroppende sjef for Kysteskadren, 
Trond Grytting. Kystjegerkommandoen 
(KJK) skal dermed ut i sin første operative 
deployering noensinne. 

- De skal støtte Hærens artilleribataljon 
med seks mann i en periode på tre måneder. 
KJK skal rullere med nye bidrag i en periode 
på to til tre år, forteller sjefen for Kyststrids-
flotiljen, kommandørkaptein Tom Thormodsen. 
I august har generalinspektør Jan Eirik Finseth 
også til hensikt å erklære kommandoen 
operativ.

246 personer på oppdrag
I løpet av våren har Norge deltatt med 
fregatten KNM Trondheim, undervannsbåten 
KNM Utstein, minesveipfartøyet KNM Alta og 
minekommandofartøyet KNM Vidar i Nato-
oppdrag. Til sammen utgjør dette et 

mannskap på 246 personer med norsk flagg 
på uniformen. Den store deltakelsen i vår 
gjør at Sjøforsvaret velger å ta en pause på 
fartøyssiden det neste halvåret. Økonomi er 
ett av stikkordene. 

- Normalt sett ville vi deployert med et 
mineryddingsfartøy, men ressursspørsmål 
som tilgjengelige fartøyer, besetninger og 
økonomi gjør at vi tar en pause det neste 
halvåret, forklarer Grytting. 

Selv om fartøyene blir hjemme i eget farvann 
er det flere enheter som er meldt inn 
i Natos styrkeregister. En av de er 21. MTB-
skvadron med fire fartøyer og logistikkstøtte 
som står på beredskapsplanen fra 1. 
september til 31. januar. Deltakelsen der 
er foreløpig satt på hold og til høsten skal 
skvadronen ligge i Norge i beredskap.

- Dersom operasjonen iverksettes, vil de 
deployere til Spania som tilfellet var i 2003, 
opplyser kontreadmiral Arild Sandbekk, 
kommandør for sjøstridskreftene.

I 2003 deltok Sjøforsvaret i eskorte- og 
patruljeringsoppdrag i Gibraltarstredet 
med den samme skvadronen. I følge 
MTB-mannskapene selv er de forberedt 
på å seile ut på kort varsel.  

- Vi er spent klar og holder for tiden et 
høyt operativt nivå. Skvadronen er klarert 
og vi har planer som kan iverksettes ved 
behov, lover kommandørkaptein Helge M. 
Tonning som er sjef for MTB-kommandoen.  

Stolt over utbyttet
Minekrigsvåpenet er den avdelingen som 
har hatt mest aktivitet det siste året med to 
fartøyer internasjonalt kontinuerlig. 12. mai 
var den norske styrkesjefen Per Kartvedt i 
Den Helder i Nederland for å avgi kommando 
for Natos stående minerydderstyrke, 
SNMCMG 1.

- Når jeg ser tilbake er jeg stolt over det vi 
har klart å oppnå i styrken i løpet av Norges 
tid med kommando. Det har vært et travelt år 
hvor styrken har øvet og trenet intensivt og 
hvor hovedutfordringen har vært å få maks ut 
av maritime minekrigsoperasjoner, sier han.   

Grytting synes at Sjøforsvaret har tilført Nato 
unike kapasiteter gjennom det siste halvåret 
og mener at mannskapene bør være stolte av 
egen innsats.
- Bidragene vi har hatt i Nato-oppdrag og 
operasjon Active Endeavour er bra. Enheten 
har løst oppdragene på en fremragende 
måte og tilført alliansen noe unikt i 
forhold til konseptutvikling, taktikk og 
ytelse. Og vi ser igjen at enhetene bringer 
hjem verdifull kompetanse, sier han. 

Kartvedt understreker at styrken bør fortsette 
å satse på at Nato-nasjonene sender de 
beste minekrigsenhetene med den beste 
teknologien og det beste mannskapet til 
styrken, selv om Norge nå tar en seks 
måneders minepause. 

- Det at vi gjennom det siste året har sett at 
ny sonarteknologi, undervannsfarkoster og 

Sjøforsvarets jegere tar over stafettpinnen

DISSE ENHETENE ER INNMELDT  TIL NATO HØSTEN 2005

Nato Response Force 5
Ett mineryddefartøy
Ett minedykkerteam på ti personer
Én undervannsbåt
NCAGS (tilrettelegging for sivil skipsfart)  
Operasjon Active Endeavour
Én MTB-skvadron med logistikkstøtte
Operasjoner i Afghanistan
Kystjegerkommandoen og Marinejegerkommandoen

DISSE FARTØYENE DELTOK VÅREN 2005

Nato Response Force 4
Minesveiperen KNM Alta
Kommandofartøyet KNM Vidar
Undervannsbåten KNM Utstein
Standing Nato Response Force Maritime Group 1
Fregatten KNM Trondheim 
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moderne influenssveip har blitt introdusert i 
styrken, er en bekreftelse på at minerydding 
fortsatt er et satsingsområde, slår han fast.

- Vi har helt klart verdens beste 
minesveipere. Dette har vi demonstrert under 
trening og tester og nok en gang bekreftet 
minevåpenet sin standard da vi deltok i 
Baltops i mai med tre minejaktfartøyer. Der 
fikk vi demonstrert kompetanse og utstyr på 
høyt nivå, sier Grytting bestemt. 

En engangshendelse
Norge har deltatt med minekrigsfartøyer 
kontinuerlig i Nato-styrken de siste ti årene. 
Sjefen for Minekrigsflotiljen ser det ikke 
som problematisk at Norge nå bryter denne 
tradisjonen. 

- Det blir ingen Nato-deployeringer til 
høsten, men vi skal både ha et minejakt-
fartøy og et minedykkerteam innmeldt i 
styrkeregisteret til Nato Response Force, 
forklarer kommandør Geir Flage. 
- Etter de signalene vi har fått, vil vi gå 
tilbake til å ha et fartøy kontinuerlig i styrken 
over nyttår igjen. Pausen i høst blir med 
andre ord en engangshendelse, sier han. 

I følge Grytting skal den økonomiske 
gevinsten med å holde tilbake en minerydder 
være av mindre karakter. Han understreker 

imidlertid at hele flåten må gjennom 
en roligere periode dette året. 

- Hele programmet for 2005 har vært 
satt under ekstrem vurdering i forhold til 
kostnader og økonomi. Høsten 2005 vil ha 
lavere aktivitet enn våren. Dette er nøysomt 
planlagt i forhold til et stramt budsjett 
som er mindre enn det som ble anbefalt 
fra min side. Men vi må forholde oss til de 
budsjettrammene som blir gitt, sier han. 

Grytting legger også til at noen av enhetene 
mot slutten av året vil oppleve at de ikke har 
seilt spesielt mye dette året. 
- Noen har kanskje fått inntrykk av at 
aktiviteten er høy, men det bildet er nyansert. 
Vi kjører et knallhardt budsjett, og vi operer 
flåten slik som vi mener er best sett i forhold 
til føringer og midler, understreker han. 

Sjøforsvaret deployerer tradisjonelt 
én undervannsbåt og én fregatt årlig i 
internasjonale operasjoner. Nå er begge 
disse gjort for dette året. Grytting poengterer 
imidlertid at Sjøforsvaret vil delta som 
vanlig på øvelser med allierte. 
- Kystjegerkommandoen er meldt 
inn til en øvelse i Senegal sammen 
med britiske og nederlandske styrker. 
I tillegg skal vi være med på flere 
øvelser i løpet av høsten, sier han.   

FO
TO

: Ø
YV

IN
D

 M
O

SS
IN

TIL AFGHANISTAN: Marinejegerne skal delta i internasjonale operasjoner gjennom høsten og vinteren 
2005. Her fra forsvarsoppvisning da Sjøforsvaret besøkte Oslo under hundreårsjubileet i juni.

I FARTA
Hvem:  Erik Magnussen 
Alder:  52 år
Grad:  Flaggkommandør
Stilling:  Sjef for Forsvarets kompetansesenter for logistikk (FKL) 

Tidligere tjeneste: Operativ sjøtjeneste på til sammen 14 
forskjellige fartøyer i Sjøforsvaret, samt i US Navy, Royal Navy 
og den canadiske marinen. Har blant annet vært artillerioffiser, 
antiubåtkrigføringsoffiser og operasjonsoffiser på fregatter 
i Oslo-klassen. Hadde kommando som skipssjef på KNM Stavanger 
og KNM Trondheim. Landtjeneste i Sjøforsvaret omfatter blant 
annet KNM Tordenskjolds taktikkskole, Sjøkrigsskolen som 
nestkommanderende og i Kysteskadren som ansvarlig for fregat-
tjenesten som eskortefartøysinspektør. I sentrale stillinger har 
Magnussen vært innom Forsvarets overkommando, sentralstaben, 
fellesstaben, Forsvarsstaben og Forsvarsdepartementet. 

Hva går jobben din ut på?
– Vi skal kunne levere en rekke operative tjenester 
til alt som går på logistikk og støtte i Forsvaret. 
FKL er fremdeles i etableringsfasen, 
men fra 1. august skal vi være klar med trinn én. 
For Sjøforsvarets del går dette på leveranse inne 
kompetanse til operative enheter, men det som 
seiler har Sjøforsvaret selv ansvar for.  

Er dét spennende da? 
– Veldig. Dette er nytt og det gjør det fryktelig 
spennende. Vi har arvet mange virksomheter 
fra de forskjellige forsvarsgrenene, men mest 
fra hæravdelinger. Så at en marineoffiser som 
er satt til sjef for FKL markerer at dette ikke 
skal være en videreføring av Hærens virksomhet, 
men at det skal gjøre Forsvarets logistikk bedre.  

Får du med deg det som skjer i Sjøforsvaret?
– Ja, man må være aktiv og følge med. Jeg vil 
gi skryt til nyhetsbrevet som blir sendt ut fra 
Sjøforsvarsstaben. Det er målrettet info som jeg 
sørger for å få videresendt til mine 25 mørkeblå 
her på Sessvollmoen. Det er viktig å dra de andre 
med. Og så bladet I Marinen selvsagt. To viktige 
informasjonskanaler.  

Anbefaler du andre å satse på fellesstillinger?
– I høyeste grad! For å kunne gjøre en god jobb 
i forsvarsgrenen, må man ha forståelse for felles-
forsvaret. Dette har selvsagt litt med gradsnivå å 
gjøre, men det er en god, generell regel. 



Vidar Hope
[vhope@mil.no]

Fra barn til voksen med Telemakos 
 I Marinen har vært med 

Sjøkrigskolens førsteårskadetter 
i den verste perioden de har 

opplevd i uniform. Øvelse 
Telemakos har hengt som et 

spøkelse over kadettene i ett år. 

Céline Wergeland (29), Nina Arnesen (25) 
og Stian Schnelle (25) (bildet) er preget av 
aktivitetene de har vært gjennom de siste 
dagene. Lite mat og søvn, kombinert med 
harde økter, gjør at konsentrasjonen ikke 
er helt på topp. En viktig motivasjonsfaktor 
er at nærmere 1200 marineoffiserer har vært 
gjennom det samme.  

- Vi må følge ekstra godt med og tenke 
spesielt nøye over jobben vi skal gjøre, men 
det går i bølgedaler her. Vi er jo ganske trøtte 
nå og ting går ikke så kjapt i hodet, forteller de. 

- Må holde stemningen oppe
De nærmere hundre kadettene har vært gjen-
nom tøffe perioder i løpet av den siste uken. 
Lange utmarsjer og utfordrende arbeids-
oppgaver setter de kommende marinelederne 
på en stor prøve. Gruppevis skal de jobbe som 
om de er en vanlig marinebesetning på havet. 
Til tross for harde kår er de tre kadettene 
tilsynelatende i god form, forholdene tatt 
i betrakting. Lojaliteten til det de gjør har 
i alle fall ikke blitt svekket de siste dagene. 

- Man lærer jo mye om seg selv og får en 
svært realistisk oppfatning av reaksjonene, sier 
Arnesen. - Men det har vært en utfordring å 
lede medkadetter som er så trøtte og slitne. Vi 
må holde stemningen oppe, tilføyer Wergeland. 

- Vi er blitt bedre kjent med våre egne 
grenser, men vi jobber tregt. Reaksjonsevnen 
er ikke akkurat på topp nå. Og når man 
sovner stående, er det kanskje et tegn på 
at sansene har begynt å bli svekket, sier hun. 

Et stykke bortenfor sitter ledelsen for øvelsen. 
De er innendørs med en kopp kaffe i handa. 

Et pust i bakken. Å lede øvelse Telemakos 
gir nesten like stort press som det kadettene 
opplever. Høyt tempo og stor fleksibilitet. 
Det mener kapteinløytnant John Øyvind Livden 
som har vært med på dette helt siden 1996. 
Øvelsen, i den formen den nå er i, ble etablert 
i 1990. I dag er hundre personer involvert bare 
i ledelsesapparatet. Det ser ut til å hjelpe, 
for ledelsen får skryt fra kadettene for at de 
legger ned så mye energi for å gjøre øvelsene 
realistiske. Livden understreker at I Marinen 
ikke må røpe for mye av konseptet.

- Dette er en årlig øvelse for førsteårskadet-
tene på Sjøkrigsskolen. For at vi skal få best 
mulig utbytte av dette, er det viktig at de som 
skal delta til neste år ikke får vite hvordan øvel-
sen er bygd opp. Men det hender at vi gjør noen 
små forandringer fra år til år, forklarer han. 
Derfor forblir øvelsessted og konkrete øvelses-
aktiviteter en liten forsvarshemmelighet. 

Omfattende skoleår
Livden og kollega Roar Espevik poengterer 
også at Telemakos ikke er en seleksjonsøvelse. 
For kadettene kan det oppleves slik. Dette er 

De vet aldri øvelsens neste trekk, og må forholde 
seg til realistiske oppdrag preget av dilemma og 
usikkerhet. Gruppevis skal de finne sine egne 
måter å gjennomføre operasjoner på. På sidelinjen 
står veiledere og følger med hvert skritt. Mat og 
søvn utgår.  
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Telemakos
Sjøkrigsskolens lederskapsseminar har fra 
i år fått navnet Telemakos. 
Telemakos er en gresk sagnfigur, sønn av 
Odyssevs og Penelopeia. I Odysseen blir han 
fremstilt idet han går fra å være gutt til mann. 
Særlig gjelder dette de første fire sangene i 
Odysseen, som stundom kalles Telemakien. 
Telemakos ble født på den samme dagen som 
hans far ble tilkalt for å kjempe i Trojanerkrigen. 
Etter at hans far hadde vært borte i 20 år, 
ble Telemakos oppsøkt av Athene, som forkledde 
seg som mentor og rådet ham til å reise for 
å finne nytt om sin far. Historien om Telemakos 
er for det meste skilt fra hovedfortellingen; 
det er Telemakos’ utvikling det fortelles om, 
og hvordan Athene trakk ham inn i det voksne liv. 

Kilde: www.wikipedia.org 
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den store eksamenen hvor de skal bevise at 
lederskap er noe de behersker. Normalt sett 
pleier to til tre kadetter å ryke ut av skolen 
etter denne øvelsen. Nåløyet er trangt på 
Sjøkrigsskolen. 

- Resultatet i seg selv er ikke hovedpoenget. 
Det er prosessen underveis vi er interessert i, 
hevder Livden. 

Helt siden kadettene startet opp på Sjøkrigs-
skolen i fjor høst, har de vært gjennom en 
rekke øvelser. Den første heter ”Bjørn West”, 
foregikk i Matrefjellet i Hordaland og startet 
opp allerede første uken. Lett andpustne én 
uke senere fikk kadettene klar beskjed om at 
langt tøffere utfordringer var i vente. 

Ti måneder senere har de samme kadetten 
vært gjennom seiltoktøvelsen ”Herder”, 
et ni ukers tokt med skoleskipet KNM 
Statsraad Lehmkuhl og deltatt på den årlige 
vinterøvelsen. De gruppene som kadettene ble 
delt inn i den første skoledagen gjelder fort-
satt. Det har hele tiden vært viktig for lederne.

- Vi holder fokus på at kadettene skal kunne 
fatte beslutninger. Men det som har vært 
utfordrende er at de har så forskjellige 
bakgrunner. Mange har ikke like stor faglig 
dyktighet, forklarer orlogskaptein Espevik 
som er hovedlærer i militært lederskap.  

- De kjenner hverandre både på godt og vondt 
og må dra nytte av hverandres kompetanse, 
legger Livden til.

Utdanner bedre ledere
Sjøforsvarets nye lederutviklingsfokus har vist 
seg å være effektiv på kadettene. Målet om 
å utdanne reflekterte og tenkende offiserer 
har tilsynelatende gitt resultater. Dette 
har Sjøkrigsskolen fått bekreftet 
gjennom kontinuerlige, vitenskapelige 
personlighetstester. Over en treårsperiode 
skal kadettene gjennom opp mot ti realistiske 
og praktiske øvelser. Skolen har de siste årene 
satset mer på fritt spillerom for kadettene for 
å gjøre de kjent med friksjon, usikkerhet og 
ikke minst konsekvenser av egne valg. 

- Vi er opptatt av at de må ta valg og beslut-
ninger i miljøer som er tett opp mot det 
de møter i praktisk tjeneste både nasjonalt 
og internasjonalt. Dette krever at kadettene 
gis lederansvar og handlingsrom. Det er 
viktigere å ta beslutninger enn om de er 
feil eller riktige, har orlogskaptein Terje R. 
Paulsen tidligere uttalt til I Marinen. 

Roar Espevik mener at mye av aktivitetene 
kadettene gruppevis har gjennomgått under 
Telemakos er basert på tillitt. 
- Tanken er jo hele tiden én besetning. Det 
krever tillitt og det krever at kadettene kjen-
ner hverandre godt. De må ha retning på det 
de gjør og få en felles forståelse. Vår oppgave 
er å få mennesker til å tenke ledelse.  

Og de tenkende kadettene ser ut til å forstå 
konseptet. 
- Læringskurven dette året har vært utrolig 
bratt. Den teoretiske biten vi har fått fra hele 
skoleåret ser vi nå i praksis. Vi ser spesielt 
fag som engelsk, politikk og ikke minst fysisk 
fostring gå igjen i Telemakos, sier Wergeland.

- Det er stort at Sjøkrigsskolen har lagt 
så mye energi ned i dette. Mange føler at 
dette er en eksamen, men det er jo også en 
belønning. Vi er heldige som får muligheten 
til å være med på noe som er så realistisk, 
og det er ganske skremmende til tider, det 
gir inntrykk, for tenk om dette var virkelighet, 
sier Nina Arnesen.  

Når man sovner 
stående, er det 

kanskje et tegn på at sansene 
har begynt å bli svekket. 

Céline Wergeland, førsteårs-
kadett på øvelse Telemakos 

Det finnes ingen vei 
utenom Telemakos.

Orlogskaptein Roar Espevik, faglærer 

AUG. OKT. NOV. DES. JAN. FEB.SEP. MARS APRIL MAI JUNI

1. august møtte 
kadettene opp på 
Sjøkrigsskolen i 
Laksevåg. De satte 
øyeblikkelig i gang 
med øvelse Bjørn 
West i Matrefjellet 
i Hordaland. Den 
krevende øvelsen 
varte i én uke. 

3. til 5. september 
var det klart for 
ny øvelse. Denne 
gang var det 
”Herder” som 
skulle gjennom-
føres. Dette er 
et seiltokt med 
skolens x-99-
seilbåter. 

30. september 
fløy kadettene 
til Las Palmas 
for å gå om bord 
på skoleskipet 
KNM Statsraad 
Lehmkuhl. 
De ble værende 
om bord helt frem 
til 3. desember. 

4. til 15. mars 
beveget kadettene 
seg til fjells for 
å delta på øvelse 
Vinter. Kalde 
forhold på 
Mjølfjell var en 
tøff belastning for 
marinekadettene. 

31. mars til 3. 
april stod en ny 
øvelse for tur. 
Denne gangen 
var det øvelse 
Felt ved Ulven 
leir i Os. Felt 
hadde spesielt 
fokus på vakt- og 
sikringsoppdrag, 
massetjeneste og 
videreutvikling av 
skyteferdigheter. 

14. til 17. april 
var det klart 
for forøvelse 
til Telemakos. 
Kadettene fikk en 
ørliten smakebit 
på hva de kunne 
forvente seg av 
den beryktede 
øvelsen.

23. mai til 12. juni. Øvelse 
Telemakos. Etter 20 harde dager 
kan endelig kadettene se frem 
til sommerferie og nytt skoleår. 
Skoleåret har vært krevende og 
hele 25 helger har gått med til 
øvelser, tokt og andre aktiviteter. 
I tillegg til dette skal kadet-
tene gjennomføre et fullverdig 
akademisk skoleår i bachelorut-
dannelsen.    
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RUTINERT LEDELSE: Øvelsesleder John Øyvind 
Livden (til venstre) har vært med på Sjøkrigsskolens 

lederskapsseminar (nå Telemakos) siden 1996. 
Her i samtale med kollega Roar Espevik. 
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Noen av ingrediensene i øvelse 
Telemakos er harde fysiske 

påkjenninger, minimalt kosthold 
og nesten ingen søvn.  
Av sikkerhetsmessige 

årsaker må egen lege være i 
beredskap under øvelsen. 

- Min hovedoppgave er å hindre at kadet-
tene påfører seg varige helseskader og følge 
dette opp på et individuelt nivå, forklarer Per 
Kristian Opstad som har lang fartstid som 
lege i Forsvaret. Telemakos-legen mener 

at kadettene er i trygge armer innenfor de 
rammene øvelsen er lagt opp. 

- Vi driver med god margin. Kadettene skal 
jo ha læringsutbytte og det er ikke noe poeng 
å kjøre de så fysisk og psykisk hardt at de ikke 
får noe læringsutbytte. Da gir vi de heller en 
dose karbohydrater og litt søvn, og så er de 
klare igjen, forteller han.

Mindre skader enn før
Bivirkningene etter noen dager i Telemakos-
felten er stress og noen ganger også søvn-
depresjoner. Men legen tror at kadettene 
selv vet hvor grensene går. 

- Det er manglende kunnskap som ofte 
er årsak til skade. Det vi har sett både 
på Sjøkrigsskolen i Bergen og på Krigsskolen 

på Linderud er at det er mindre skader 
nå enn det var tidligere, fastslår Opstad.  

Legen har 30 år bak seg fra stridskurset 
på Linderud og 15 år på Sjøkrigsskolen. 
Erfaringen er gull verdt både for kadettene 
og øvelsesledelsen. 
- Vi har høyt fokus på helse og sikkerhet, 
men kadettene må kunne ta ansvar selv. 

Dette er en tøff og realistisk arena der vi kan 
oppleve skader, men vi tar de på alvor og har 
et opplegg for hvordan vi skal ivareta sikker-
heten, både helsemessig og dersom noen vil 
trekke seg fra skolen, forteller John Øyvind 
Livden. 

Vurderer alvorlighetsgraden
Kadettene må levere inn en solid helse-

Må ha lege i beredskapMå ha lege i beredskap
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SANITETSBEREDSKAP: Telemakos-lege Per Kristian Opstad er aldri langt unna 
når kadettene trenger hjelp. Her tar han en kontroll på kadett Stian Schnelle.
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erklæring før de starter på skolen. En ny 
må spesifikt følges opp i forkant av øvelsen. 
Gjennom skoleåret har de vært i fysisk 
trening hver dag og Livden mener de er 
godt nok trent til å gå over lengre tid uten 
mat og søvn.

- Vi har opplevd kadetter som har tatt 
av 15 kg i løpet av slike øvelser. Men det 
er mer normalt at de tar av åtte til ti kg. 
Det vil nok ta en stund før de klarer å bygge 
seg opp igjen, sier han. 

- Det som vi spesielt ser etter når de går 
uten mat er mageproblemer og betennelser 
i spiserøret. I tillegg kan vi oppleve muskel- 
og skjelettplager. Dersom dette skjer, 
vurderer vi alvorlighetsgraden og følger 
kadetten opp, forklarer Opstad. 

Legen forteller også at kadettene ikke 
alltid skjønner alvorlighetsgraden av det 
de er med på.

- Det hender vi må ta de ut mot deres egen 
vilje, for de skjønner ikke alltid sine egne 
begrensinger. Men i slike situasjoner har 
de kadettene det gjelder etter hvert skjønt 
hvorfor vi gjorde det, forklarer han.

Øvelse Telemakos er noe alle marinekadetter 
må gjennom. Dersom de av helsemessige 
årsaker ikke kan stille det første året, 
må de være med året etter. 
- Det finnes ingen vei utenom Telemakos, 
slår Roar Espevik fast. 

I løpet av skoleåret 2004-2005 var det 
flere kadetter som trakk seg fra lederskaps-
utdanningen. Sjøkrigsskolen ble også færre 
i antall i løpet av tre uker lange Telemakos. 
For de øvrige kadettene er de nå klar for andre 
år. Bachelor i militært lederskap venter 
i horisonten. Men først skal de ha en god ferie 
som mildt sagt er velfortjent.  

Dette hevder sjefen for lederutviklings-
avdelingen på Sjøkrigsskolen, 
orlogskaptein Terje R. Paulsen. 
Han mener at øvelse Telemakos og 
ressursene som blir lagt ned er et av flere 
eksempler på en utdanning i særklasse. 
- Kadettene ved skolen får en unik 
utdanning som ingen andre nordiske 
skoleinstitusjoner kan tilby, sier han 
og legger frem bevisene på rekke og rad.

- En treårig bachelorgrad med fokus på 
ledelse og bransjefag på høyt faglig nivå, 
et lederutviklingsprogram som overgår alle 
institusjoner jeg har besøkt, et meget godt, 
tidsriktig og nært læringsmiljø hvor øving, 
undervisning og veiledning integreres tett, 
tokt med spennende destinasjoner 
og til slutt lønn under utdanning. Vi har 
derfor topp motiverte kadetter samtidig 
som kravene er meget høye med minimum 
60 timers uke i snitt, forklarer han. 

Fokuset på øvelsene som gjennomføres 
på Sjøkrigsskolen har de senere årene blitt 
mer og mer rettet mot internasjonale 
operasjoner. I følge Paulsen forsøker de 
i best mulig grad å påvirke tre forhold. 

- Det ene er læringsmiljøet og ledelses-
klimaet, det andre omgivelsene som 
kadettene eksponeres for, og til slutt 
kommer det å skape realistiske dilemma-
situasjoner, både etiske og operasjonelle, 
forteller han. Læringsmiljø og ledelsesklima 
er noe som Sjøkrigsskolen forsøker 
å påvirke gjennom fokus på manøverkrig-
føring som konsept. 
- Hjørnesteinen i manøverkrigføring er 
oppdragbasert ledelse som filosofi og den 
pedagogiske tilnærming rundt hver øvelse 
er erfaringsbasert læring. Diskusjoner 
i plenum etter endt øvelse omkring konse-
kvensene av de valg som foretas underveis 
på øvelsene er en viktig del av erfarings-
basert læring. I tillegg har kadettene hjem-
meeksamen i militært lederskap etter hver 
øvelse hvor de knytter teori til opplevelsene, 
sier han.

Når det gjelder omgivelsene er mål-
settingen til Sjøkrigsskolen å skape størst 
mulig realisme og gjenkjenning mot reelle 
situasjoner. 

- Krigens natur med friksjon, usikkerhet, 
flytende tilstander og kompleksitet danner 
bakteppet for all vår øving og lederutvikling. 
Under denne øvelsen kommer dette enda 
mer tydelig frem når kadettene i tillegg 
er søvndeprimerte og meget slitne. Dette 
påvirker tiden i beslutningsprosessene 
og evnen til å løse oppdraget, forklarer 
Paulsen. 

Det siste eksempelet til lederutviklings-
lederen er dilemmasituasjonene kadettene 
må gjennom. 
- Dette skapes gjennom såkalte «fritt spill-
øvelser» uten dreiebøker. Her er bruk av 
handlingsrom og egen evne til å ta initiativ 
for å påvirke situasjonen og påtvinge mot-
standeren egen vilje sentralt, sier han. 

 - Dilemmaet mellom å løse oppdraget 
og ta vare på sine menn blir mer tydelig. 
Her vet vi aldri utfallet. Utviklingen styres 
av kadettenes evne til å ta initiativ, være 
kreative, selvstendige og benytte handlings-
rommet. Egne begrensninger og selvpålagte 
restriksjoner er derfor ofte den største 
fienden. I tillegg legges det vekt på 
realistiske ordrer og intensjoner som 
skal ansvarliggjøre kadettene og skape 
eierforhold til operasjonen og oppdraget 
som skal løses, forklarer Paulsen. 

At Sjøkrigsskolens utdanningstilbud kan 
reknes for å være av Nordens aller beste, 
bekreftes av Niclas Eriksson fra markstrids-
skolen i Sverige.
- Jeg er imponert over Telemakos og den 
måten Sjøkrigsskolen forberedte sin kadet-
ter på. De har øvet i et svært kompleks miljø 
og blitt utsatt for svært mange beslutnings-
situasjoner og moralistiske dilemma, sier 
han. Den svenske offiserer var, sammen 
med en amerikanske kollega, med for å 
overvære den store øvelsen. 
- At de har fått dette til tror jeg er fordi 
lederne ved skolen har et godt bilde av 
hvilken kompetanse kadettene bør ha for å 
bli satt inn i en operasjon, hvor som helst i 
verden, sier han.   
I tillegg til økt internasjonalt fokus, satser 
også Sjøkrigsskolen mer på maritimt rettet 
øvelser.

Den beste 
utdanningen 
i Norden

Vi har opplevd 
kadetter som har tatt 

av 15 kg i løpet av slike øvelser. 
Men det er mer normalt at de 
tar av åtte til ti kg.
Kapteinløytnant John Øyvind Livden, øvelsesleder 
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I Marinen sine lesarar har talt

Den siste månaden har 
Forsvarets mediesenter 

gjennomført lesarundersøking 
for I Marinen. Ansvarleg redaktør 

Gunnar Vetlejord er positivt 
overraska over resultata.

Marknadsavdelinga i Forsvarets medie-
senter (FMS) har dei siste vekene ringt 
opp I Marinen-lesarar for å høyre om 
korleis dei oppfattar magasinet. 

- Dette har vore eit morosamt oppdrag med 
overraskande positive tilbakemeldingar. 
Vi kan konkludera med at bladet blir godt 
brukt og lest, og det i mykje større grad 
enn det vi kunne førestilla oss, fortel 
orlogskaptein Michael Bruteig i FMS. 

Stadig nye abonnentar 
Gunnar Vetlejord og redaksjonen kunne 
i januar jubla etter eitt år med det ferske 
bladet. No konstaterar han at lesarane 
framleis er med, for analysen viser at heile 
70 prosent av lesarane faktisk les grundig 
gjennom magasinet, i motsetting meiner 
berre éin prosent at dei har lita eller inga 
utbytte av bladet.

- Eg hadde ikkje trudd at det skulle treffe 
så godt, men eg har jo fått ei viss føling 
for at magasinet blir sett pris på etter 
halvanna år. Det hender nesten dagleg 
at eg får førespurnadar frå folk som ynskjer 
å abonnere, seier han. 

Og at 70 prosent les grundig gjennom 
bladet, og i tillegg 26,5 prosent samlar på det, 
er god musikk i redaktøren sine øyre. 
- Det er jo imponerande høge tal, spesielt 
med tanke på at dette er eit bedriftsblad. 
Sjølv ikkje vekeblada kjem opp i slik score. 
Det kan jo tyde på at lesarane brukar dette 
som godt oppslagsverk om det som skjer 
i Sjøforsvaret, seier han.

- Det kan kanskje samanliknast med 
lokalaviseffekten, at det som står i bladet 
vedkjem alle lesarane. Omtrent alle les 
I Marinen. Vi må ta vare på dette. 
- I tillegg var det ein god nyhende at lesarane 
er nøgd med måten vi distribuerar bladet på. 
Meir enn halvparten ynskjer å få bladet 

tilsendt som i dag. I tillegg registrerar 
vi at folk vil ha hyppigare utgivnadar. 

Lesarar på lån
Gjennom undersøkinga 

kjem det også fram at 41 
prosent av dei spurde sine 
familiar finn interesse 
for I Marinen. Dette ser 
Vetlejord på som svært 
viktig. 

- Familiane bryr seg om arbeidsplassane 
til dei som har teneste i Sjøforsvaret. Og så 
må vi hugse på at vi har mange lesarar på 
lån i form av vernepliktige som er inne i tolv 
månader. Deira pårørande bryr seg om kva 
Sjøforsvaret gjer med borna, og det at vi valde 
å bruke ressursar på å sende bladet heim 
til desse, har gjort at vi har fått fleire gode 
ambassadørar for Sjøforsvaret. Målet er at 
dette talet skal bli endå høgare, slår han fast. 

FMS stilte også spørsmål om det er tema som 
I Marinen lyt satse meir på. Lesarane svarte 
alt frå meir fokus på internasjonale oppdrag, 
materiellprosjekt, omstilling, tryggleik, 
portrett og utdanning til konkurransar og 
aktivitetar. Vetlejord meiner at bladet følgjer 
opp fleire av desse førespurnadane allereie. 

Held fram med justeringar
- Langt på veg er dette våre prioriteringar. 
Vi fortel mykje om desse tema både i bladet 
og på Sjøforsvaret sine nettsider. Vi er jo i ein 
marine som er under utvikling og fleire nye 
fartøy er under produksjon. Dette følgjer vi 
opp, seier han. 

Flesteparten av dei som ynskjer å ha fleire 
konkurransar i bladet var vernepliktige. 
Dette tek Vetlejord på alvor. 
- Det er spesielt viktig å gå nærare inn på 
dette sidan ein stor og viktig del av lesar-
gruppa er mellom 19 og 25 år, forklarar han. 
- Vi skal fortsette på den vegen vi er med 
justeringar undervegs, held han fram. 

-  Men det kjem også fram at lesarane ikkje 
ser på I Marinen som eit blad som tek opp 
aktuelle nyhende og følgjer med i tida. Kva 
tenkjer du om det?
- I Marinen er eit magasin som kjem ut maks 
ein gong i månaden. Vi har valt å følgje opp 
nyhende på nettsidene våre og satse meir på 
anna stoff i bladet, er Vetlejord sitt svar. 
Les heile analysen frå lesarundersøkinga 
på www.marinen.no. 

SATSAR VIDARE: Katrine Gramshaug og Gunnar Vetlejord 
vil bruke resultata til å gjera I Marinen endå betre.
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IKKE HELT EN AV GUTTA 

Mens menn i Forsvaret opplever at de er en del 
av sitt naturlige nettverk hver dag, blir kvinner 
ikke fullt ut godtatt i det samme nettverket. 
”Vi er en av gutta, men likevel ikke helt en av 
gutta”. En sterk påstand, men er det noe hold 
i den?

”Det er forsvarssjefens intensjon at forholdene 
skal legges til rette, både lokalt og sentralt, 
slik at NvKB kan gjennomføre sin virksomhet 
og samarbeide med Forsvaret. Fra Forsvarets 
side skal det legges særlig vekt på å utnytte de 
ressurser som NvKB har, for å nå målsettingen 
med likestilling og familiepolitikk, rekruttering, 
og tilrettelegging av karriere- og tjenesteforhold 
for kvinner” (Fra forsvarsjefens retningslinjer 
for samarbeid med og støtte til Nettverk for 
kvinnelig befal (NvKB). 

Mine overordnede har et realt forhold til 
at jeg engasjerer meg i nettverket, og de 
gir meg mulighet til å delta på aktuelle 
møter og arrangement. Vi i NvKB får stadig 
tilbakemelding fra kvinner i Forsvaret som ikke 
har det slik, til tross for at det er forsvarsjefens 
intensjon at forholdene skal legges til rette for 
slike aktiviteter.

Jo da, vi har selv valgt å gå inn i et 
mannsdominert yrke, men det har de fleste av 
våre mannlige kollegaer også gjort. Likevel blir 
vi fremdeles spurt ”Tror du at du som kvinne 
klarer å kombinere barn med en krevende 
stilling om bord”? Dette er kanskje et velment 
spørsmål fra en usikker overordnet, men svaret 
er så enkelt at vi hadde ikke søkt tjeneste om 
bord på et fartøy om vi ikke visste at vi hadde en 
livssituasjon som gjorde det mulig. Hvor mange 
menn blir spurt det samme spørsmålet?

”NvKBs visjon er å stimulere kvinner til å velge 
karriere, slik at Forsvaret skal bli en bedre og 
mer mangfoldig organisasjon”. 
(Forsvarssjefens retningslinjer for samarbeid 
med og støtte til Nettverk for kvinnelig befal).

Det må være mulig for kvinner som ønsker en 
operativ karriere å få til dette selv om de får 
barn. For meg vil det være naturlig å komme 
tilbake der jeg slapp i karrierestigen etter en 
eventuell fødselspermisjon. Hvor mange kvinner 
med barn tjenestegjør på marinens fartøyer i 
dag? Om det er noen, så er det få, og grunnen 
til det, er at det tilsynelatende er umulig å 
kombinere barn med operativ tjeneste. Hvorfor 
klarer alle våre mannlige kolleger det så fint 
da? Min samboer fikk på fleip beskjed av en av 
våre overordnede at han ikke kunne gjøre meg 
gravid, fordi fregattvåpenet hadde bruk for meg 
i mange år fremover. Hyggelig at de ønsker å 
beholde meg, men dersom vi velger å få barn 
så har jeg til hensikt å fortsette min operative 
karriere. Er ikke det mulig i fregattvåpenet?  En 
annen kvinnelig operativ offiser i Marinen fikk 
beskjed om at siden hun skulle gifte seg, og 
avdelingen hennes ikke kunne vite om hun kom 
til å få barn eller ikke, så var de ikke villige til å 
anbefale henne som elev til langkurs maritime 
operasjoner (LMOPS) selv om hun var godt 
kvalifisert. Dette var noe både hun og hennes 
nærmeste overordnede reagerte på, og hun 
ble i ettertid anbefalt til LMOPS likevel. LMOPS 
er i ferd med å bli et krav for å kunne tre inn i 
operative stillinger i Marinen, uten dette kan 
du se langt etter en operativ karriere. Det er 
skremmende at det i 2005 fremdeles finnes 
slike holdninger blant offiserer. Et av formålene 
for NvKB er ”oppnå statusheving som kvinnelige 
yrkesoffiserer”. Overnevnte saker viser at det er 
et stykke igjen til vi blir sett på som likeverdige 
med våre mannlige kolleger. 

Innføringen av beordringsplikt medfører i verste 
fall svært lange perioder borte fra familie med 
liten mulighet til å reservere seg. Dette gir 
kvinner i Forsvaret enda større utfordringer hvis 
de velger karriere og barn. I disse omstilling-
tider blir en nesten redd for å bli gravid. Kanskje 
stillingen blir kuttet mens du er borte, og du 
blir plassert i en lite tilfredsstillende stilling 
når du kommer tilbake. Avdelingene frykter 
graviditeten muligens like mye. De risikerer at 
stillingen forblir vakant, fordi flotiljen skal spare 
penger. Dette medfører merarbeid for de som 

blir igjen, for oppgavene eller ambisjonene blir 
ikke redusert selv om bemanningen ikke er 
optimal.

NvKB jobber for å skape sterkere samhold blant 
kvinnelige og mannlige befal. Vi ønsker å være 
et fristed hvor kvinnelige befal kan utveksle 
erfaringer og støtte hverandre. NvKB jobber 
aktivt for å rekruttere kvinnelig befal, samt 
motvirke at kvinner velger å slutte i Forsvaret 
for tidlig i karrieren som følge av vanskeligheter 
med å kombinere en aktiv militær yrkeskarriere 
med barn. Da er det betenkelig at NvKBs 
krasseste kritikere er kvinner som aldri har 
deltatt på våre arrangementer, og som ikke spør 
oss hva vi faktisk engasjerer oss i. Vi har en 
stor utfordring med å nå ut til mange kvinner i 
Forsvaret. Vi ønsker å komme i dialog med disse 
og lytte til hva de har å si. Jeg mener at slik 
åpenhet må til skal vi klare å fremstå som et 
nettverk for alt kvinnelige befal. Erfaringsmessig 
er det ofte jenter i operativ tjeneste som uttaler 
seg negativt. Dette kan muligens komme av at 
det er spesielt viktig for gruppen å ikke skille 
seg ut for ikke å ødelegge karrieremuligheter. 
Derimot snakker overordnede stort sett pent om 
nettverket, og ser behovet for at det eksisterer. 
Så kanskje er denne frykten hos jentene 
ubegrunnet? Paradoksalt nok har de fleste 
jenter jeg møter en eller annen historie om noe 
de har oppfattet som kvinnediskriminerende, 
bevisst eller ubevisst fra kolleger eller 
overordnede.

Det er et stykke igjen, men Forsvaret som ellers 
i samfunnet er på vei mot full likestilling. Nylig 
avtroppet likestillingsombud Long Litt Woon ble 
i Morgenbladet nr 10 2005 spurt om det er et 
mål å avskaffe kvinnedagen? Hun svarer; ”På 
en måte er det et mål å avskaffe dagen. En bør 
avskaffe betydningen av kjønn. Det betyr ikke 
at menn og kvinner må bli helt like, men at det 
ikke skal være noen tradisjonelle kjønnsroller og 
forventninger til kjønn som begrenser oss”. Som 
kvinne, operativ yrkesoffiser og for tiden leder 
av NvKB avdeling Bergen stiller jeg meg fullt og 
helt bak dette. 

Av løytnant Yvonn Andreassen, 
Leder for Nettverk for kvinnelig befal, 
avdeling Bergen 

KRONIKK
I Marinen tar gjerne i mot kronikker. Lengden på innlegget må ikke overskride
4500 tegn, inkludert mellomrom. Sendes til redaksjonen@marinen.no 
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Prestemangel i Sjøforsvaret
Altfor få er villige til å 

avtjene verneplikten som 
prest. Leif Tore Michelsen, 

sjef for prestetjenesten 
i Sjøforsvaret, mener en 

offensiv rekrutteringsstrategi 
må til for å skape mer blest 

om prestetjenesten.

Rekrutteringen av vernepliktige prester 
til Sjøforsvaret og Forsvaret er for tiden 
svært lav. Det er for øyeblikket syv ledige 
stillinger i Forsvaret, men kun én vernepliktig 
prest er ventet til høsten. Det gjør sjefen for 
prestetjenesten i Sjøforsvaret bekymret.

- Det er en dramatisk mangel på vernepliktige 
prester for øyeblikket. På Haakonsvern er det 
sterkt behov for flere prester, og situasjonen 
er den samme andre steder i landet. For 
Sjøforsvarets del går dette utover fartøyene, 
særlig i forbindelse med internasjonale 
operasjoner, forteller Leif Tore Michelsen.

Vanskeligere enn før
De siste årene har antall profesjonelle preste-
stillinger blitt redusert og i stedet erstattet 
med vernepliktige stillinger. Det har vist seg 
å være vanskelig å få tak i kandidater til å fylle 
opp sistnevnte kategori.

-  Dette skyldes for det første at verneplikts-
alderen er gått ned fra 20 til 19, hvilket betyr 
at færre utsetter verneplikten for å gjøre 
ferdig utdannelse. For det andre har nok 
rekrutteringsstrategien vår vært altfor 
defensiv, og vi har ikke vært flinke nok 
til å gjøre unge nyutdannede prester 
oppmerksomme på hva vi har å tilby, 
konstaterer han.

Michelsen nevner rekrutteringskampanjer og 
orienteringer på de teologiske fakultetene 
som eksempel på hva Sjøforsvaret kan gjøre 
for å rekruttere unge prester. 
En faktaopplysning som imidlertid kan virke 
avskrekkende for mange, er at vernepliktige 
prester får lavere lønn enn prester ellers 
i samfunnet.

- På den annen side får de unik erfaring 
i et variert miljø bestående av både unge og 
erfarne prester. Prester ellers i samfunnet 
jobber mer for seg selv, og sånn sett kan 
dette være en gylden mulighet til å lære av 
hvordan andre prester gjør ting, sier han.

Trenger unge prester
Michelsen understreker behovet 
for flere unge prester i 
Sjøforsvaret. Han 
tror en pre-
stestand med 
både eldre 
og yngre 
prester 
er det 
beste. 
Det er 
også 
ønskelig å 
rekruttere flere 
kvinnelige 
prester.

- En vernepliktig prest vil sannsynligvis ha 
mye kontakt med menige på både fartøy og 
land. For de vernepliktige er det en klar fordel 
om presten de betror seg til er på bølgelengde 
med dem. Det er også viktig å rekruttere flere 
kvinner, ettersom de utgjør halvparten av alle 
teologistudenter.

Anbefaler andre
Tor Arne Berntsen var vernepliktig prest i fjor, 
men har i år skrevet kontrakt om et videre 
engasjement. Han har gode erfaringer med 
stillingen.

- Det er en jobb med mange utfordringer. 
Etikkundervisning, samtaler og seiling 
med ulike fartøyer hører med til arbeidet. 

Stillingen skiller seg ut fra prestestillin-
ger i det sivile, så sånn sett kan 

dette være en ålreit erfaring 
å ta med seg, avslutter 

han. 

MANGLER SEKS: 
Leif Tore Michelsen 

og Tor Arne Berntsen  
må rekruttere flere 

vernepliktige prester.
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Styrker etikken 
Forsvaret styrker etikkunder-
visningen og begynner med 
å fornye prestens time for 

rekruttene. Nå skal alle gjennom 
12 timer etikkundervisning i 
løpet av førstegangstjenesten. 

- Jeg tror det generelt i samfunnet er et 
økende behov for forståelse av etikk, 

forteller marineprest og kaptein-
løytnant Tor Arne Berntsen.  

- Med de ekstreme maktmid-
lene som Forsvaret disponerer, 
hvor det faktisk er mulig å ta 
andres liv, er det ekstra behov 
for å bli trent opp til å lære å 
handle riktig, legger han til. 

Det er Feltprestkorpset 
som er ansvarlig for 
den organiserte etikk-

undervisningen i Forsvaret. 

Dette er ikke trosopplæring for å skape gode 
kristne, men et ønske om å utvikle besetnin-
gens evne til å tenke moralsk, slik at de kan 
bli bedre rustet både til tjeneste i Forsvaret og 
i livet generelt.

Feltprestkorpset er nå i gang med utviklingen 
av et nytt standardopplegg, inspirert av 
Royal Air Force, som alle vernepliktige 
skal igjennom i løpet av førstegangs-
tjenesten. Undervisningsopplegget er basert 
på Forsvarets kjerneverdier, mot, ansvar 
og respekt. 
- Undervisningen vil tilpasses etter hvilke 
avdeling vi er på, øvelsessituasjon og aktuelle 
problemstillinger som det er viktig å ta 
tak i, men målet er at rammen om etikk-
undervisningen skal være tilnærmet lik 
for alle, sier Berntsen.

Han tror det er veldig viktig å gi de verne-
pliktige gode holdninger fra begynnelsen av. 
- Mange blir rekruttert til Forsvaret etter 
førstegangstjenesten og de skal da oppleve 
at det er et helhetlig etikkprogram både 
gjennom utdanningen og som tjeneste-
gjørende, forteller den unge marinepresten. 

Berntsen understreker at etikk ikke bare er 
noe man behandler isolert noen timer hos 
presten, men noe man har med seg hele tiden. 
- Sjøforsvaret trenger robuste besetninger, 
både fysisk, psykisk og moralsk, dersom de 
skal kunne håndtere alle oppdragene de får. 
Da er det viktig å ha et bevisst forhold til egen 
moral, mener han. 

Den nye etikkundervisningen er mer 
deltakerstyrt enn tidligere, og målet 
er at de menige skal bli i stand til å reflektere 
over egne handlinger. 

– I undervisningen får de menige 
presentert ulike dilemmaer som de skal 
reflektere omkring. Vi starter med det 
enkle og arbeider oss fremover mot mer 
kompliserte etiske spørsmål. Ved å utfordre 
de menige ønsker vi å utvikle den moralen 
de allerede har, forteller Berntsen.  

Tilbakemeldingene på den nye etikk-
undervisningen er så langt god. 
- De vernepliktige får selv legge nivået 
i diskusjonene, og de blir ikke pådyttet 
meninger fra presten, understreker han. 

- Hvordan går det med Fridtjof 
Nansen-mannskapet for tiden? 
- Vi har akkurat kommet ned til 
El Ferrol i Spania med kontor- og 
boplattformen vår KNM Horten. 
Nå skal vi sette i gang med den 
siste etappen av forberedelsene 
til å kunne ta i mot KNM Fridtjof 
Nansen. Besetningen har det 
veldig bra. Det er god stemning 
og nå mangler vi bare tre befal 
og seks matroser som går inn i 
besetningen 1. august. 

- Hva skal dere gjøre?   
- Vi skal skrive prosedyrer og 
rutiner på hvordan det utstyret 
vi skal ta i mot skal opereres. 
For at vi skal få gjort dette 
er det viktig at vi har utstyret 
tilgjengelig i fysiske omgivelser. 

Derfor er det godt å ligge fortøyd 
i El Ferrol med god tilgang til 
fregatten. 

- Hva startet dere med da dere 
kom til Spania? 
- Vi har prøvd å få etablert oss 
med verftet og nødvendige 
kontaktpersoner her. For at vi 
skal kunne operere sikkert er 
det viktig å bygge tidlig kontakt 
med både sykehus, politi og 
basefasilitetene på verftet. I 
tillegg har besetningen fått en 
god omvisning på selve fregatten. 

- Men når skal de vernepliktige 
komme om bord?
- Allerede nå i juni tar vi i mot de 
vernepliktige fra KNM Bergen. 
De skal bli en del av KNM 

Horten, drive fartøyet og utgjøre 
hoveddelen av vaktstyrken. De 
menige til KNM Fridtjof Nansen 
kommer om bord i slutten av 
september. Vi får i overkant av 30 
vernepliktige som vil gå direkte 
inn i besetningen og bli kurset 
opp.

- Hvordan ligger dere an i 
ruten? Er dere klare til å ta i 
mot fregatten?
- Sjøforsvaret har satt sammen 
et svært dyktig mannskap med 
relativ lang erfaring. Dette gjør 
at jeg har stor tro på å være klar 
til å ta i mot den første fregatten. 

- Og magefølelsen?
- Den er veldig god!

Avmelding!

Kommandørkaptein 
Halvard Flesland, 
skipssjef på den nye fregatten 
KNM Fridtjof Nansen 

FOTO: TAGE HENNINGSEN

FO
TO

: T
O

R
G

EI
R

 H
A

U
G

A
A

R
D

, F
M

S



Vidar Hope
[vhope@mil.no]

20 NR.4/2005 IMARINEN

Over 40 fartøyer fra ti land var 
samlet i Norges hovedstad da 

unionsoppløsningen skulle 
markeres. Nærmest sentrum 
 lå missiltorpedobåtene som 

fikk den aller beste kaiplassen, 
og midt i mellom disse fant vi 

svenske HMS Jägaren. 

Norske Thomas Hansen og den svenske 
marinekollegaen Fleming Karsberg er 
nære naboer under hundreårsmarkeringen. 
Fartøyene de tjenestegjør på er like av 
utseende og den daglige tjenesten har også 
flere likheter. I løpet av det ti dager lange 
havneoppholdet i Oslo får offiserene sjansen 
til å utveksle erfaringer.

- Vi har de samme skrogene og de samme 
kanonleverandørene, så fartøyene er veldig 
like, forteller Hansen som tjenestegjør i 22. 
MTB-skvadron. 

- Hyggelig gjensyn
Karsberg har vært i Norge før, men da uten 
uniform. Selv om han har seilt i den svenske 
marinen i ti år, er det heller sjelden at 
fartøyet beveger seg utenriks. 

- Jeg har seilt med flere ulike marinefartøyer 
opp gjennom årene. Oppdragene vi får om 
bord på HMS Jägaren går på havpatruljering 
i områdene mellom Sverige og Danmark. 
I tillegg hender det at vi deltar internasjonalt 
i de baltiske landene, forklarer han. 

Kristoffer Holmberg er vernepliktig og 
maskinist på den svenske missiltorpedobåten 
og besøker Norge for første gang.
- Det er utrolig gøy å få være med på 1905-
markeringen. Dette er vårt første utenlands-
opphold på veldig lenge og det er morsomt 
å vise frem den svenske marinen, sier han.  

Sjøforsvaret har anslått at nærmere 50 000 
personer har vært om bord på de ulike 
fartøyene i løpet av ti dager. Dette er et tall 
som flåten er stolt av. 
- Sjøforsvarets opphold har vært en knall-
suksess hvor vi har klart å sette vårt preg 
på Oslo og skapt den maritime folkefesten 

vi ønsket, forteller informasjonssjefen på 
Haakonsvern, Gunnar Veltejord. At så mange 
personer fant interessen for marinefartøyene, 
har ikke Vetlejord noe i mot. 
- Det høye tallet er vi godt fornøyd med. 
Det er viktig at vi får vist oss frem der folket 
er, understreker han. 

Stilte som omvisningsgast
En av de som benyttet sjansen til å oppleve 
krigsfartøyene fra innsiden var general-
løytnant Arne Bård Dalhaug, sjef for Forsvars-
staben. Men han gikk for anledningen uten 
uniform. 

- Det var imponerende å se måten gastene 
gjennomførte omvisningene på. Det har jeg 
nå sett både som sivil og som offiser. 
De fremstår på en svært bra måte, og det 
er dette som er eksempelet på hvordan 
det skal være. Jeg vil takke Sjøforsvaret 
for innsatsen og den gode måten de har 
presentert Forsvaret og Sjøforsvaret på, 
sier han.  

Dalhaug referer blant annet til Odd Arild 
Bodahl. Til daglig er han navigasjons-
assistent på MTB-en KNM Erle, men da 

Svorsk kameratskap i hundre
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NABOER FEIRET: Fleming Karsberg 
og Thomas Hansen markerte 
unionsoppløsningen med naboduell.
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POPULÆR SOM ALDRI FØR: Sjøforsvaret 
og de internasjonale marinefartøyene vil 
etter all sannsynlighet bli husket etter 
unionsmarkeringen i Oslo 2005.

publikum strømmet til fartøyet ble han gjort 
om til omvisningsgast. Denne utfordringen 
tok han på strak arm. 
- Det har vært lange køer her hver dag og 
spesielt i helgene. Da har vi hatt det ekstra 
travelt, forklarer han. 

Men gasten frykter ikke å gå lei av jobben. 
- Jeg har merket at det kan være trøttende 
å gjenta seg selv hele tiden, så jeg prøver å 
variere litt i omvisningene. Men vi har jo hatt 
utenlandske gjester om bord og da snakker 
vi både engelsk, tysk og norsk, sier han. 

Stolt generalinspektør 
Kontreadmiral Jan Eirik Finseth har 
fulgt mannskapene og aktivitetene i Oslo 
på nært hold. Nå er han full av lovord om 
sine underlagte. 

- Flott innsats fra alle, både befal, menige 
og sivile, konkluderer han.
- Vi har virkelig fått vist oss frem på en 
profesjonell og skikkelig måte, og jeg vil 
gi stor honnør til alle involverte. 
Ingen nevnt og ingen glemt.

- Utstillinger, sosiale arrangementer, 
konkurranser, garder, kirkeparade, 
espalierer og parade langs Karl Johan 
er blant hendelsene. Og selv om vi har 
hatt sterk konkurranse fra et utall andre 
aktiviteter, har vi virkelig klart 
å sette vårt preg på Oslo med en maritim 
folkefest, slår Finseth fast.

Perioden fra 1935 til 1945 betegnes som 
det viktigste tiåret i Marinens historie. 
Antimilitarismen og nedbyggingen av 
Forsvaret sto i sterk kontrast til maktover-
takelsen i Tyskland og tyske troppers inn-
marsj i det demilitariserte Rhinland i 1936, 
Tsjekkoslovakia i 1938, og deretter innlem-
melsen av Østerrike i det ”Stortyske riket”. 

Her hjemme hersket ennå en sterk tro på 
nøytralitet, preget av et uklart fiendebilde 
og minimal tro på Norge som militærmakt. 
Det var for farlig å etablere allianser, 
og en opprustning kunne provosere. 
Nye materiellanskaffelser ble initiert, men 
så alt for sent. Krigsutbruddet på kontinentet 
i september 1939 gjorde at den norske 
Marinen ble mobilisert til nøytralitetsvakt. 
Statsminister Nygaardsvold innså at de store 
manglene gjennom mange år gjorde det 
umulig å gjennomføre et effektivt vakthold. 

Lite å stille opp med
Det var en overlegen tysk militærmakt som 
mer eller mindre overraskende angrep 
Norge. Oppsynsskipet ”Pol III” ble beskutt på 
kvelden 8. april 1940 i Oslofjorden og kaptein 
Leif Welding Olsen var første nordmann som 
ble drept. Angrepet fortsatte i morgentimene 
9. april og til tross for senkingen av krysseren 
”Blücher” i Drøbaksundet, og spredte kam-
per langs kysten mellom norske og tyske, 
og engelske og tyske sjøstyrker, var det en 
svak motstand Norge kunne stille opp med. 
Den 7. juni demobiliserte Marinen, og de 13 
siste operative norske marinefartøyene fulgte 
konge og regjering, som var om bord i krys-
seren HMS ”Devonshire”, til Storbritannia. 

Til fornyet kamp
På den andre siden av Nordsjøen fikk 
Marinen ny giv med sterk støtte fra britene 
som forsto å verdsette norsk marineperso-
nell. Den norske Handelsflåten ble samlet 
under norsk styre i Nortraship og skulle vise 
seg å bli et av de alliertes sterkeste kort. 
Mange nordmenn dristet seg over Nordsjøen 
i til dels små og skrøpelige farkoster for 
å komme i Marinen. Transporten ble etter 
hvert fastere etablert med skøytetrafikk som 
fraktet mange nordmenn til fornyet kamp. 
Hovedtyngden av mannskapene ble likevel 
rekruttert fra Handelsflåten med blant annet 
overlevende fra torpederinger. 

Under britisk operativ kommando og norsk 
administrativt styre vokste Marinen. De første 
norske orlogsflaggene ble heist i England 
allerede sommeren 1940 om bord på MTB 5 
og MTB 6 som opererte i Den engelske kanal. 
Videre fikk Norge både låne og leie marine-

fartøyer fra USA og England, noe  som bidro 
til konvoiering, minelegging og etter hvert 
operasjoner langs norskekysten. Marinens 
flyvåpen fikk tildelt blant annet Northrop, 
Catalina, Mosquito og Sunderland, og spilte 
en sentral rolle i antiubåtoperasjoner i både 
Atlanteren og Nordsjøen.

Vendepunktet
Etter angrepet på Pearl Harbour 7. desember 
1941 kom USA fullt og helt med i krigen, noe 
som ga 
fornyet glød i kampen mot Tyskland. De tyske 
ubåtenes nådeløse senking av alliert ton-
nasje avtok etter hvert som nyvinninger som 
radar og asdic samt nye taktikker kom i bruk. 
Slaget om Atlanteren ble vunnet da tysker-
nes overlegenhet ble snudd våren 1943. Man 
kunne nå konsentrere seg om en gjenerob-
ring av Europa. I mellomtiden gikk den tyske 
krysseren ”Scharnhorst” ut fra sitt skjulested 
i Finnmark for å angripe en murmanskkon-
voi som ble eskortert av blant annet  norske 
marinefartøyer. ”Scharnhorst” ble møtt av 
styrken som den norske flåtejageren ”Stord” 
var en del av. På andre juledag 1943 ble den 
tyske stoltheten senket, et viktig symbol på 
alliert maktovertakelse til sjøs.

På D-dagen 6. juni 1944 bidro Norge med 
marine-fartøyer, fly og handelsflåte i ver-
denshistoriens største enkeltstående ope-
rasjon. Av de 10 orlogsfartøyene og 968 
menn som deltok ble dessverre flåtejageren 
”Svenner” senket med tap av 31 mann. 
Handelsflåten bidro med 7 fartøyer og 150 
mann. 

I november 1944 ble Marinens og Hærens 
flyvåpen slått sammen til Luftforsvaret etter 
modell av Royal Air Force.  

Seier etter imponerende innsats
Da freden kom 8. mai 1945 besto Sjøforsvaret 
av nærmere 9 000 menn og kvinner om bord 
og i land. De fleste kom ikke hjem før etter 
at fredsrusen hadde lagt seg, og ble vitne til 
manglende kunnskap om sin imponerende 
innsats. Det norske bidraget hadde vært 
betydelig tatt i betraktning vårt beskjedne fol-
ketall, og Marinen hadde gjort et meget solid 
inntrykk på våre allierte. Men 1068 mann fra 
Marinen måtte dø. 

Avslutningen av 2. verdenskrig ga grobunn 
for en helt ny forsvars- og sikkerhetspoli-
tisk agenda med etableringen av Nato og 
Warszawa-pakten, og med et politisk jern-
teppe som skulle dele Europa i over 40 år.

Fra ydmykelse til seier

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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PORTRETTET    AKKURAT NÅ    PORTRETTET    AKKURAT NÅ   

NAVN: Brede Gislefoss
ALDER:  29 år
FRA:  Kristiansand, bor i Bergen
GRAD:  Kapteinløytnant 
FAMILIE:  Samboeren med Torill
STILLING:  Prosjektoffiser HRM Sjø 
 og sentral i gjennomføringen 
 av organisasjonsendringene i Neptun. 

BAKGRUNN: 
Begynte på befalsskolen tre dager etter at vide-
regående var avsluttet. Har gått Sjøkrigsskolen, 
Bedriftsøkonomstudiet (BI) og holder på med bachelor-
grad i arbeids- og organisasjonspsykologi ved univer-
sitetet. Har tidligere tjenestegjort ved Herdla fort, Nes 
fort, Kystjegerkommandoen og Kysteskadren.  

EN VANLIG ARBEIDSDAG: 
- Jeg begynner vanligvis rundt klokken åtte, men det 
blir noen grytidlige morgener også. Oftest er det noen 
møter, og rekorden er vel 13 i løpet av en dag. Akkurat 
nå er det lite tid til saksbehandling på dagtid, så da er 
det bare å jobbe utover dagen til jeg er ferdig med det 
jeg bør være ferdig med.  

BESTE TJENESTE:  
- Det var spennende å være med på opprettelsen av 
Kystjegerkommandoen i Harstad. Da lagde vi noe nytt 
helt fra grunnen av og det var stor grad av frihet under 
ansvar. 

INTERESSER:  
- Jeg spiller volleyball i førstedivisjon, men det har blitt 
lite trening i det siste. Samboeren og jeg har et gam-
melt hus i Fridalen og jeg prøver å utvikle meg til å bli 
en ”handymann”. 

HVORDAN BØR SJØFORSVARET UTVIKLE SEG? 
- Jeg skulle ønske at flere av topplederne i Forsvaret 
stod opp og forsvarte organisasjonen offentlig. Dagens 
ledelse fremstår vel passive i media og aksepterer til-
synelatende enhver kritikk. Jeg håper også at Forsvaret 
får en effektiv organisasjon som klarer å opprettholde 
produksjonen, med en god balanse mellom operativ 
struktur og støttestruktur. For Sjøforsvarets del håper 
jeg at vi kan effektivisere og utvikle oss uten at dis-
triktspolitiske hensyn begrenser oss. 

 AKKURAT NÅ: 

Brede Gislefoss 

Aktuell fordi: 
Er en av mange som har 
jobbet dag og natt med 
prosjekt Neptun. Gislefoss 
er ansvarlig for den praktiske 
gjennomføringen av organisasjons-
endringene i Neptun. 



Katrine Gramshaug
[kgramshaug@mil.no]  

IMARINEN NR.4/2005 23

 PORTRETTET    AKKURAT NÅ    PORTRETTET    AKKURAT NÅ

Brede bakmann
Hva får en ung offiser 

til å jobbe natt og dag for 
at gjennomføringen av 

Sjøforsvarets omstillingsprosjekt 
Neptun skal gå best mulig? 

Kanskje har du bare hørt om dem, eller kanskje 
er du en slik selv. En slik som jobber døgnet 
på tamp og sier engasjert ”… det er Neptun”. 
Kapteinløytnant Brede Gislefoss er en av de 
mange bakmennene i Neptun. Klokken på 
e-postene du får fra slike viser at det er en 
stund siden arbeidstiden bare gikk mellom 
åtte og fire. Dette er folk som ikke nøler med 
å stille på jobb nesten før andre har lagt seg. 

Hva driver deg? 
- Det er vel kanskje fordi jeg synes utfordringer 
er gøy, funderer kapteinløytnanten. 
- Og jeg trives godt med å jobbe i skjærings-
punktet mellom menneske og struktur. 
Endringene i Neptun befinner seg nettopp der 
nå. På den ene siden har vi de harde tall, og på 
den andre siden har vi de mellommenneskelige 
forhold. Vi skal få dette til å gå best mulig i hop. 

Men kapteinløytnanten ser at det har 
gått på bekostning av noe også. 
- De to eksamenene jeg tok i vår fikk jeg ikke 
lest særlig mye til, og så har jeg jo sett mindre 
til samboeren min enn det jeg egentlig vil, men 
når jeg vet det bare er for en periode, så går 
det greit. Og så har det heldigvis vært dårlig 
vær i vår. For en solhungrig sørlending har 
det gjort det noe enklere å jobbe så mye. 

Men hva motiverer deg til slik innsats? 
- Motivasjonen min er vel egentlig det å se 
at jeg gjør en god jobb. Og så har jeg vel det 
jeg kan kalle en indre ambisjon om selv å 
lære mye av en slik omorganiseringsprosess 
som Sjøforsvaret er inne i.
 

Kan man lære noe av en slik prosess, da? 
- Det har overrasket meg hvor mye 

som foregår i kulissene i forkant 
av de formelle møtene. Det er 

mange og sterke krefter i 
sving. En ting er det som 

faktisk blir diskutert 
og bestemt på 
møtene, men forut for 

dette ligger mye viktig grunnlagsarbeid og 
koordinering. Jeg ser også at Sjøforsvaret 
har økt bevissthet om egen organisering, 
og jeg tror at ledere på forskjellige nivå har 
fått en ”aha-opplevelse” om hvor krevende 
det er å kjøre en så omfattende prosess. 

Brede Gislefoss utgjør for tiden offisielt 
halvparten av HRM-Sjø og har vært engasjert 
i Neptun som innleid gjestearbeider. Arbeidet 
startet så smått da prosjektet startet i 
fjor høst, mens han har brukt de siste tre 
månedene på å planlegge gjennomføringsfasen 
av Neptun. Dessuten har han skrevet 
forslaget til gjennomføringsdirektiv fra 
prosjektgruppe Neptun til Sjøforsvarsstaben. 

Hva skjer egentlig med folk som 
er under omstilling? 
Gislefoss tegner raskt opp omstillingsfasene 
som går fra ”sjokk”, til ”motstand” via 
”nyorientering” og til slutt ender opp i ”aksept”. 
- Det er hit vi vil ha flest folk nå, sier han 
og peker på ”nyorientering” og ”aksept”. 
Jo flere som er kommet hit, jo raskere 
går det å få ny organisasjon etablert.

Gislefoss tror ikke Neptun er den siste 
omstillingen som Sjøforsvaret går gjennom. 
- Forsvaret har gått fra å være nesten 
statisk i mange år, til en tid hvor dynamikk 
og endring er det normale. Jeg forstår at 
det tar tid å venne seg usikkerhetsfaktor 
som vi ikke hadde tidligere tider.
- Vi så det også da Neptun startet. I 
begynnelsen var nok folk flest litt fremmedgjort, 
men nå er Neptun mer konkretisert og 
folk er mest engasjert i eget vel og sin 
fremtid i Sjøforsvarets organisasjon. 

Og det er på mange måter her kapteinløytnanten 
har hovedansvaret. Nå skal linjene som er 
skissert opp av generalinspektøren og hans 
ledergruppe resultere i stillingsbeskrivelser 
og konkrete organisasjoner. Sjøforsvaret 
er over i gjennomføringsfasen. Til å lede 
Sjøforsvaret gjennom innfasingen av ny struktur 
har Neptun valgt prosjektstyringsverktøyet 
”Metfor”. I juni hadde Gislefoss ansvaret for 
å lære ”halve Sjøforsvaret” om verktøyet. 

Følger Sjøforsvaret timeplanen 
du har lagt opp til? 
- Vi gjør vel egentlig det. Noe går bedre enn det 
vi hadde tenkt, og noe henger litt etter. Men alt 
i alt så ser det bra ut på nåværende tidspunkt. 
Etter planen skal organisasjonen være ferdig 

drøftet lokalt innen utgangen av august. 
Er det noe du må ha på jobben 
for å få unnagjort alt?
- Akkurat nå er memorysticken min alfa og 
omega. Jeg farter mye rundt på ulike avdelinger 
og kan ikke alltid logge meg på en intern 
datamaskin. På stikken har jeg alltid liggende 
en kopi av det jeg holder på med. I en travel 
hverdag gir det meg den fleksibiliteten jeg 
trenger, enten jeg skal holde et foredrag eller 
jobbe. Og så må jeg ha mobiltelefonen, selvsagt. 
Det gjør at jeg kan nås enten jeg er her eller der. 

Får du tid til den egentlige jobben din når 
det går så mye tid til Neptun-arbeidet? 
- Det var det da. Den siste tiden har det blitt 
svært liten tid på nyopprettede Human Resource 
Management/Sjø. Jeg har holdt noen foredrag 
og jobbet med kvoter for befalsskolen og 
Sjøkrigsskolen, men ellers har det blitt lite. På 
en annen side så er jo organisasjonsendringer 
som dette oppgaver som HRM-Sjø bør kunne 
bidra i forhold til. Vi har praktisk erfaring med 
organisasjonsutvikling, samtidig som vi har 
kunnskap om arbeidsgiveransvar og regelverk. 

Tror du det er bra for karrieren å være 
sentral i omorganiseringer?
- Organisasjonsendringer interesserer meg, 
det er vel det viktigste for meg. Og så er det en 
egen tilfredsstillelse å komme i mål, men om 
det er karrierefremmende, tja det vet jeg ikke. 
Det er nok både fordeler og ulemper med et 
engasjement i omorganiseringer. Det er jo en 
fare for å bli upopulær, mens det gir også en 
viss eksponering. Uansett koker det hele ned 
til hvorvidt man gjør en god jobb eller ikke, så 
det gjenstår å se om det bringer meg videre. 

- Dessuten, så ser jeg meg selv som et 
menneske som søker utvikling, og ikke 
utelukkende definerer lykke som flere striper 
og en toppkarriere i Forsvaret. Hvis jeg 
ikke klarer å kvalifisere meg for jobber av 
interesse i Forsvaret, så håper jeg inderlig at 
jeg slutter lenge før jeg mister gnisten. Når 
det er sagt, så tror jeg absolutt det er mange 
spennende muligheter i Forsvaret, men for 
meg er det ikke nødvendigvis et livslangt kall. 

Helt til slutt, blir det egentlig tid til 
ferie for travle neptunianere? 
- Ja, det gjør det, selv om den blir en uke 
kortere enn planlagt. Samboeren min 
og jeg deler ferien mellom Kristiansand, 
Stord og Kroatia. Det skal bli godt. 



Hva betyr marine-
presten for deg? 

Stian Mentzoni, 
kvartermester og andreelektriker, KNM Bergen
– Det hender en prest seiler med oss. 
Det er sikkert mange som setter pris på 
tilbudet, selv om jeg personlig ikke har 
noe behov for det. Folk med problemer 
kan trenge noen å prate med.

Ruben Grepne Takle,  
skipssjef på KNM Utvær
– Undervannsbåtene har ikke prester med 
seg om bord, men i forkant av internasjonale 
operasjoner og lengre tokt tar vi kontakt med 
en av marineprestene. Han hjelper oss med 
forskjellige problemer som kan oppstå.

Thomas Hansen,  
velferdsassistent på Haakonsvern   
– En gang i uken arrangerer 
presteassistentene et gastelag. Det virker 
som et bra tiltak, selv om jeg ikke har 
vært der. Ellers virker det som man kan 
prate med prestene om det meste.

Sebastian Sakow,   
menig artillerist på KNM Bergen 
– Presten kan fungere som en 
samtalepartner. Det går an å prate 
med han eller hun om forskjellige ting. 
Personlig har jeg aldri trengt det, men 
jeg kjenner folk som har kjent behovet.

Bjarte Midttveit,   
kapteinløytnant og våpenteknisk offiser 
på KNM Bergen 
– Det er et veldig mannsdominert miljø 
om bord, og det kan være lettere å 
betro seg til en prest enn til kollegaene.  
Ellers er det delte meninger. Noen har 
nytte av presten, andre har ikke. 

MINERYDDING I BALTIKUM 
For tidene år på råd har mineryddings-
operasjonen Mine Clearing Operation 
utenfor Baltikum gått av stabelen. 
Norske enheter har bidratt regel-
messig siden starten og i år deltok 
Sjøforsvaret med tre mine-
ryddingsfartøyer og en mine-
dykkertropp.  Skvadronsjefen på 1. 
mineryddingsskvadron, orlogskaptein 
Frode Bergesen, ledet i år en av fire 
fler-nasjonale avdelinger. I år var det 
farvannet utenfor Litauen som ble 
ryddet i mai og juni

VALGTE NORSK 
KYSTVAKTMODELL
Den kroatiske marinesjefen har 
besøkt Norge og ønsker å opprette 
en nasjonal kystvakt etter modell 
av den norske. Kroatia har i 
forbindelse med opprettelsen 
av en nasjonal kystvakt lenge vurdert 
en lang rekke kystvaktmodeller. 
- Den norske modellen er meget 
interessant. Det er økonomisk gunstig 
om Kystvakten er integrert i Forsvaret, 
ettersom organisasjonen dermed 
får tilgang til det kroatiske forsvarets 
logistikk, personell, utstyr og fasiliteter. 
En separat, ikke-militær organisasjon 
vil bli atskillig dyrere å opprette, 
forteller kontreadmiral Zdravko 
Kardum. 

13 000 FEIRET PÅ MADLA 
Over 13 000 mennesker feiret i år 
17. mai på rekruttskolen KNM Harald 
Haarfagre. De fikk servert pølser og 
is til militær presesjon. Til neste år 
har 17. mai-feiringen i Madlaleiren 

50-års jubileeum og det ligger med 
andre ord lange tradisjoner bak denne 
markeringen av grunnlovsdagen. 
- Som sjef har jeg et ønske om at 
KNM Harald Haarfagre skal være en 
aktiv del av lokalmiljøet. Jeg synes 
det er viktig å ivareta tradisjoner som 
kan være med på å skape et naturlig 
og godt forhold mellom KNM Harald 
Haarfagre og det sivile samfunnet, 
forteller Terje Landmark. 

MARINEBARNEHAGEN KLAR  
Allsang og ballongslepp var blant 
ingrediensene under den offisielle 
åpningen av Sjøsprøyten barnehage 
på Sjøkrigsskolen i mai. Byrådsleder 
Monika Mæland åpnet barnehagen. 
- Som byrådsleder og mor er det 
meget hyggelig å åpne en barnehage 
og gjøre flere barnehageplasser til-
gjengelig. 
Samtidig må det sies at Sjøsprøyten 
barnehage er spesiell, ettersom den 
tar folk som ikke lever A4-liv på alvor, 
fortalte Mæland og henviste til planene 
om døgnåpen drift.

LABER DEBATTINTERESSE 
Det går rolig for seg på Sjøforsvaret 
sitt nye debattforum på intranett. 
Nettansvarlig Katrine Gramshaug 
innser at marinetilsette treng meir 
tid på å finne vegen til forumet. 
Så langt har forumet 68 brukarar. 
- Vi hadde håpa og trudd at det skulle 
vera større engasjement, seier ho. 
Debattforumet skal være ein stad 
der marinepersonell kan ytra det dei 
meiner, men alle innlegg må signerast 
med fullt navn. 

www.marinen.no www.marinen.no 

NAVNENYTT
Kontreadmiral Jørgen Berggrav (51) forlater 
stillingen som sjef for Landsdelskommando 
Nord-Norge (LDKN) for å styre Avdeling for 
forsvarspolitikk og langtidsplanlegging i 
Forsvarsdepartementet. Flaggkommandør 
Trond Grytting (49) utnevnes til kontreadmiral 
og tar over sjefsstillingen i LDKN. Gryttings 
arvtaker som sjef for Kysteskadren blir 
flaggkommandør Håkon Trondstad (48). 

Kommandørkaptein Morten Svinndal (49) skal 
tjenestegjøre i Forsvarsdepartementet. Han har 
blitt utnevnt til kommandør og skal lede Seksjon 
for personellpolitikk. Også kommandørkaptein 
Arnth Bjørnar Lien (49) er utnevnt til kommandør 
i Sjøforsvaret. Han får beordring til tjeneste 
som Director of Staff Operations ved Joint 
Warfare Centre i Stavanger. Til slutt beordres 
kontreadmiral Ole-Gerhard Røn (58) til stillingen 
som Norwegian Military Representative ved SHAPE 
i Belgia med virkning fra 22. september 2005.
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Det norske landslaget i militær 
seiling er i følge trener Hans Peder 
Mogensen strålende fornøyd med 
femteplassen fra VM i Frankrike. 
- Vi hadde som ambisjon å bli blant 
de fem beste og det klarte vi, forteller 
han. Det unge, norske laget har trenet 

spesielt godt det siste året og under 
seilasen lå de an til å ta tredje-
plassen. - VM er svært krevende og 
hadde det ikke vært for et lite uhell, 
kunne vi klart medalje. I løpet av de 
neste årene tar vi sikte på å nå 
verdenstoppen, sier han.   

- Nå kan alle som elsker kjekke unge 
sjømenn, med og uten matrosdresser 
glede seg. Til helgen kommer de i tusentall 
til Oslo. Førstkommende fredag markerer 
Sjøforsvaret unionsoppløsningen ved å seile 
inn hele flåten. 
Blikks nettutgave om Sjøforsvarets markering av 
unionsoppløsningen 30. mai. 

 - Krigsskip har ingenting med feiring og 
markering å gjøre.  Vi skal prøve å stenge 
av Drøbaksundet. Om vi ikke lykkes, 
oppfordrer vi alle andre til å boikotte 
flåtebesøket. Vi vil vise vanlige amerikanere 
at ikke alle nordmenn støtter den 
amerikanske regjeringen.  
Talsmannen i Blindern Fred, Johannes Wilm, 
til dagbladet.no 3. juni i forbindelse med 
hangarskipet USS Saipans besøk. 

- Det marinen har valgt å gjøre er å vise 
det norske folk hva vi har av marinefartøyer. 
Folk kan komme til Oslo og gå om bord 
i norske fartøyer og Nato-fartøyer og feire 
100-årsdagen til Norge.
Forsvarsminister Kristin Krohn Devold til God 
morgen, Norge på TV2 3. juni, om det store 
flåtebesøket i Oslo under unionsoppløsningen. 

Folkefesten er i gang. Forsvaret marsjerte 
opp Karl Johans gate i dag. Musikken 
ljomer, uniformerte kjekkaser marsjerer 
forbi og folk samler seg nysgjerrige for 
å se hva som foregår. Ikke alle marsjerende 
er like trent i holde takten, men det gjør 
ingenting. (…) Det er ingen grunn å sitte 
hjemme og kjede seg på en festdag som 
denne. Bli heller med på en tur med 
stridsbåter.  
TV2 Nettavisens beskrivelese av Forsvarets 
deltakelse under unionsoppløsningen 7. juni 2005. 

KNM Roald Amundsen flyterKNM Roald Amundsen flyter
EL FERROL: Sjøforsvarets andre nye 
fregatt følger etter storebror KNM 
Fridtjof Nansen i stor fart. Onsdag 
25. mai kunne gudmor Helle Christin 
Jacobsen (32) sende champagneflasken 
i det nymalte skroget og døpe fregatten 
KNM Roald Amundsen. 
- Da jeg fikk dette oppdraget hadde 
jeg ingen anelse om hva det hele dreide 
seg om. Og skal jeg være helt ærlig, 
så var jeg ikke sikker på hva en fregatt 
er for noe heller, smilte hun like etter 
dåpen. Den humørfulle gudmoren er 
Roald Amundsen nærmeste nålevende 
slektning, noe som gav henne 
muligheten til det ærefulle oppdraget. 
Etter hvert har hun lært mer om 
fregattene enn hun noen gang skulle tro 

på forhånd. Den nye fregattens 
første skipssjef hadde mer enn én tåre 
i øyekroken da fartøyet hans gled inn 
i sitt rette element. 
- Dette var helt klart mye større en 
dåpen av ”Nansen”, sier kommandør-
kaptein Hans Petter Midttun. Og det til 
tross for at det var omtrent 1500 flere 
tilskuere til stede under den første 
dåpen. Årsaken til dette er at verfts-
ledelsen ønsket å tone ned den andre 
dåpsseremonien som følge av døds-
ulykken noen uker tidligere. Da mistet 
fire personer livet i en av tankene om 
bord i en fregatt under bygging. Til tross 
for den tragiske ulykken fikk Sjøforsvaret 
en høytidlig og verdig seremoni ved det 
spanske skipsverftet. 

redaksjonen@marinen.no

GUNNAR VETLEJORD,
ansvarlig redaktør
gvetlejord@mil.no
T:  55 50 27 72
M: 926 91 899

KATRINE GRAMSHAUG,
redaktør

kgramshaug@mil.no
T:  55 50  39 42
M: 926 08 002

VIDAR HOPE,
redaksjonssekr.

vhope@mil.no
T:  55 50 21 96
M: 412 12 267

TAGE HENNINGSEN,
vernepl. journalist

thenningsen@mil.no
T:  55 50 49 23
M: 951 39 206

EIRIK BONDØ,
vernepl. journalist

ebondo@mil.no
T:  55 50 39 46
M: 404 18 053

EGIL INGEBRIGTSEN,
abonnement

eingebrigtsen@mil.no
T:  55 50 49 22
M: 977 01 378

TIPS OSS!
I Marinen lover t-skjorter 
til de beste tipsene som 
blir brukt i bladet.

Fristen er 10. i hver måned.

FEMTEPLASS I SEILE-VM  
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Tage Henningsen
[thenningsen@mil.no]
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Deltakelse i internasjonale 
operasjoner innebærer 

som regel sosial kontakt 
med folk fra andre land. 

Dekkslærling Håvard 
Hamberg og en portugisisk 

kollega utvekslet 
fotballskjerf og har 

siden holdt kontakten.

KNM Trondheim var fra februar 
og frem til juni Norges bidrag 
i Nato-styrken SNMG1, som består 
av fartøyer fra Danmark, Tyskland, 
Nederland, Storbritannia, Canada, 
Spania, Portugal og USA. Selv om 
jobben står i sentrum for de ulike  
besetningene, er det også tid til 
sosial omgang.

- Hver helg har vi ligget til kai ved 
forskjellige steder. Vi får ekstra 
penger for deltakelse i internasjonale 
operasjoner, så det hender at vi tar 
inn på hotell. Nesten alltid møter vi 
folk fra de andre fartøyene på diskotek 
og uteplasser, forteller Kristoffer 
Holmås, sanitetsassistent på KNM 
Trondheim.

Utvekslet fotballskjerf
Spania, Frankrike, Tyrkia, Nederland 
og Sverige er blant landene KNM 
Trondheim har ligget til kai i. Så sant 

det er mulig, foregår det hver helg en 
fest i regi av ett av fartøyene.

- Jeg ble kjent med karen som sto 
skiltvakt i forbindelse med en fest
på den portugisiske fregatten 
”Corte Real”. Det endte opp med 
at vi utvekslet supporterskjerfene 
til våre respektive 
favorittklubber, 
slik at han 
fikk et Viking-
skjerf og jeg 
et Benfica-
skjerf. Siden 
har vi holdt 
kontakten, 
forteller Håvard 
Hamberg, 
dekkslærling 
på KNM 
Trondheim.

Vennskap over landegrensene 

26

VENNSKAP: Kristoffer Holmås og Håvard Hamberg har begge fått utenlandske venner 
i løpet av tiden KNM Trondheim har vært Norges bidrag i SNMG1.
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Enkelte av gastene har hatt mulighet 
til å knytte kontakter også i arbeids-
tiden. Sanitetsassistent Kristoffer 
Holmås fikk være en uke om bord på 
den canadiske fregatten ”Montreal”.

- Jeg fikk lov til å være en del 
av sanitetslaget deres. Det var en 
spesiell opplevelse, og det var også 
pussig å registrere at de fleste byttet 
på å prate både fransk og engelsk. 
Jeg ble kjent med veldig mange, 
men kanskje mest med de andre 
på sanitetslaget, forteller Holmås.

Grillfest
Sosial kontakt med menige fra andre 
nasjoner er ikke bare reservert 
de som deltar i utenlandske 
operasjoner. Tidligere denne 
måneden markerte Marinen 100-
årsjubileet for unionsoppløsningen, 
og en grillfest med deltakere fra seks 
nasjoner var blant arrangementene. 

- Offiserer deltok stadig vekk  
på mottakelser og arrangementer 
på andre fartøyer, men tilsvarende 
arrangementer for menige var det 
dårlig med. For menige gikk det 
stort sett i idrett, som tautrekkings-
konkurranser, sier Steinar Willassen, 
skipssjef på KNM Narvik.

Skipssjefen tok derfor initiativet til 
å invitere menige og matroser fra 
seks nasjoner til en grillfest om bord 
på KNM Narvik og KNM Bergen. 
I tillegg til tradisjonell grillmat, 

tok de utenlandske gastene med mat 
fra sine respektive land.

- Dette er kollegaer som kan utveksle 
erfaringer og historier. Det er viktig å 
skape samhold mellom folk fra ulike 
nasjoner, mener han.

Sammenligner fartøyer
Adam Weldon fra den britiske 
marinen var mer enn fornøyd med 
arrangementet. Han syntes spesielt 
det var artig med omvisning på de 
norske fregattene.

- Dette er briljant. Maten er god, folk 
er hyggelige og praten går løst. Det 
var også gøy å sammenligne våre 
fartøyer med deres skip, som er bygd 
på 60-tallet. Det er artig å se hvordan 
andre land gjør ting, forteller Weldon.

Frode Davø tjenestegjør som vakt-
soldat på Haakonsvern orlogsstasjon.

Hva innebærer tjenesten din? 
- Jeg er en av vaktsoldatene som sørger for at 
adgangskontrollen i porten går som den skal. 
Målet vårt er å beskytte basen. I tillegg har vi
en del øvelser og noen skarpe oppdrag.

Hva ser du frem til?
- Jeg ser alltid frem til å komme hjem. 
Nå jobber vi en uke på og en uke av, 
med unntak av når det er spesielle oppdrag. 

Hva gjør du på fritiden?
- Helt normale ting. Ser filmer og trener. 
Kjører rundt omkring med bilen min.

Hva er den mest positive opplevelsen som 
vernepliktig?
- Det må være da jeg var ferdig med rekruttskolen. 
Det var deilig å slippe det maset. Det er mye lettere 
å komme seg hjem til Bergen fra Haakonsvern. 

Og den verste?
- Å være på skarpt oppdrag. Det innebærer å stå 
på kaien og sikre utenlandske fartøy. Det er veldig 
kjedelig å stå langs kaien i kaldt og guffent vær.

Har marinen påvirket deg?
Til en viss grad, ja. Jeg trener mer enn før og har fått 
høyere toleranse for forskjellige typer mennesker.

Hva skal du gjøre når du dimmer?
- Det blir nok ikke noen videre karriere i marinen. 
Mest sannsynlig skaffer jeg meg en jobb. Før jobbet 
jeg på et kjøkken, så kanskje jeg kan få meg arbeid i 
den bransjen?
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FESTLIG LAG:
 Omkring 

60 utenlandske 
gaster møtte opp 

på grillfest. 

GRILLING OG KOS: Orlogskaptein Steinar 
Willassen, skipssjef på KNM Narvik, tok 

initiativ til den internasjonale grillfesten. 
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Vidar Hope
[vhope@mil.no]

B-BLAD RETURADRESSE: Postboks 1, K-33
Haakonsvern, 5886 BERGEN

Takk for innsatsen, KNM Bergen

Etter 38 års tjeneste for 
den norske marinen, 

seiler KNM Bergen 
ut av den operative 

strukturen og inn i de 
pensjonertes rekker. 

Mange er med i debatten 
om hvordan fremtiden 

blir for fregatten. 

KNM Bergens siste tokt til navnebyen ble 
akkurat så verdig som fartøyet og mannskapet 
fortjener. Eskortert av vannkanoner ble fregatten 
styrt til kai for siste gang i Bergen.
Nå går diskusjonen om Norge og Forsvaret bør 
bevare en av fregattene i Oslo-klassen. Usikker 
økonomi gjør at de mest pessimistiske har liten 
tro på bevaring av de gamle arbeids-
hestene. Optimistene derimot er klokkeklar i 
troen på at i det minste én fregatt får forlenget 
opphold.  

- Kunne Marinemuseet tenke seg en fregatt?
- Vi er klar til å ta i mot én av de, og det blir i så 
fall mest sannsynlig KNM Narvik som utfases 
sist. Men dette forutsetter at vi får tildelt friske 
penger utenom forsvarsbudsjettet. Ellers går det 
bare ikke, sier forsvarsmusédirektør Rolf Scheen. 

- Og hvordan jobber logistikkorganisasjonen 
i denne saken? 
- Vi har nylig levert en utredning til general-
inspektøren med en anbefaling for hvordan vi 
kan bevare Oslo-klassen. Mulige løsninger er at 
fregattene kan bli overlevert til de byene de har 
navnet fra, eventuelt at Marinemuseet i Horten 

tar i mot én fregatt, forklarer kommandør Svein 
Sakshaug i Forsvarets logistikkorganisasjons 
avhendingsavdeling.  

- Hva med Sjøforsvarets ledelse, vil dere ta vare 
på en av fregattene?
- Jo, vi har mottatt utredningen og den blir 
behandlet og diskutert videre i Sjøforsvarsstaben 
nå. Det som er klart er at Sjøforsvaret ikke kan 
gjøre dette alene. Vi må sikre at vårt budsjett 
ikke belastes med flere millioner, men vi skal 
fortsette å gi støtte til de museumsfartøyene vi 
allerede har i dag. Svar fra oss kommer om kort 
tid, lover kommandørkaptein Arild Breistein i 
Sjøforsvarsstaben. Han legger til det har kommet 
interesse fra stortingspresident Jørgen Kosmo.

- Hvilke tanker har stortingspresidenten?
- En av fregattene bør gå til Marinemuseet 
i Horten, og det fordi at hele Oslo-klassen ble 
bygget på Marinens hovedverft der og at det 
derfor har en industriell forkankring. I tillegg 
ligger Norges eneste marinemuseum i Horten. 
Derfor bør dette være løsningen, slår tidligere 
Horten-ordfører Jørgen Kosmo fast. 


