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Jeg vil først og fremst takke for den stå-på-viljen dere har vist i den perioden 
vi har vært igjennom. Videre er jeg er glad for den forsvarspolitiske viljen som
våre politikere har signalisert gjennom det stortingsvedtaket som nå foreligger.
Stortinget har hatt en spesiell fokus på Norge som en maritim nasjon, og
betydningen av dette. Det gjenspeiler seg blant annet i beslutningen om å
videreføre MTB-våpenet, noe jeg isolert sett er jeg glad for. Uten disse fartøy-
ene, ville Sjøforsvaret blitt dramatisk svekket, og ikke i stand til å løse de opp-
gavene vi er satt til å utføre på en tilfredsstillende måte. 

Sammen med nye fregatter, topp moderne ubåter, noen av verdens beste
minefartøyer og en solid kystvakt, vil Sjøforsvaret være godt rustet for så vel
nasjonale som internasjonale oppgaver i tiden som kommer. 

I tillegg er det vedtatt å legge det stasjonære kystartilleriet på «lager»
fremfor å fase det helt ut. Det vil også være kostnader forbundet med dette,
selv om styrkeproduksjonen og bemanningen opphører. Satsningen på kyst-
artilleriet i en mobil og fleksibel retning vil fortsette.

Samtidig er jeg spesielt opptatt av de utfordringene den nye strukturen
medfører, blant annet når det gjelder driftsmidler. Men, dette er positive
utfordringer, som vi sammen med forsvarets øvrige ledelse skal løse og finne
nødvendig balanse i. Sjøforsvarets bevisste strategi har over lengre tid nettopp
vært å frigjøre ressurser fra landorganisasjonen og over til den spisse ende.
Dette omstillingsarbeidet videreføres for fullt. Vi i Sjøforsvaret må derfor
brette ermene ytterligere opp og prioritere knallhardt for å kunne drifte den
spisse ende på en fornuftig måte. 

Igjen, jeg imponert over tempoet og innsatsen til personellet i alle ledd, og
spesielt sett i lys av den store omstillingen vi er inne i. Vi har, som en følge av
blant annet sentrale omstillingsgrep med omorganisering av forsvarets over-
kommando, fått et sent beordringsoppgjør. Dette har medført unødvendige
bekymringer hos enkelte ansatte med deres familier, noe som er sterkt
beklagelig. Videre opplever avdelingssjefene ute usikkerhet knyttet til beman-
ning, og vi har mange vakanser rundt om i systemet. Disse problemene vil nok
følge oss et stykke videre i prosessen, men vil avta etter hvert som den nye
organisasjonen faller på plass. 

Bruk sommeren til å samle nye krefter!

Med ønske om en god ferie til deg og din familie.

Kjell-Birger Olsen
Kontreadmiral
Generalinspektør for Sjøforsvaret

Kjære kollega
Stortinget utløste en spenning når det i midten av juni ble besluttet
hvordan Forsvaret og Sjøforsvaret skal være i den kommende
langtidsperioden. Mange har lagt ned en betydelig innsats i det
pågående omstillingsarbeidet, til tross for den usikkerheten vi har
måttet leve med forut for Stortingets vedtak. 



Flaggskipet til den britiske Marinen
ankom hovedstaden i slutten av mai
med en besetning på nærmere 1000
personer. Om bord er det et helt lite
samfunn, blant annet finnes det eget
bakeri og to storkjøkken. Det finnes
også lege, tannlege og sykepleiere,
samt en operativ operasjonssal i
fartøyet. Hangarskipet har et eget
brannkorps om bord og en post-
mann. I tillegg til en rekke heli-
koptre som var om bord under
besøket, pleier de vanligvis å ha 
Sea Harrier jagerfly. I lasten fantes
imidlertid skipssjefens Jaguar.
Kanskje var det som en erstatning
for jagerflyene skipssjefen hadde
med sin egen Jaguar til Oslo? 

Åpent skip
Hangarskipet ble benyttet til flere
offisielle anledninger under dron-
ningbesøket. Kong Harald og
Dronning Sonja, sammen med
Dronning Elizabeth II og Hertugen
av Edinburgh inspiserte skipet.
Hovedstadens befolkning fikk også
anledning til å titte nærmere på
fartøyet, da det ble arrangert «åpent
skip» lørdagen under besøket.

– Det er en stor ære å være til-
stede under besøket til Oslo. Dette
er også en fin mulighet til å skape
relasjon med den norske Marinen,
uttalte skipssjef kommandør Charles
Style i Royal Navy til norsk presse
da de ankom Oslo.

Av Ole Andreas Uttberg

3

Royal Navys
flaggskip besøkte Oslo

Det britiske hangarskipet
HMS «Illustrious» var i Oslo i
anledning Dronning Elisabeth
besøk til Norge. KNM
«Vidar» eskorterte det
britiske marineskipet inn
Oslofjorden.

KNM «Vidar»
(nærmest)
eskorterte HMS
«Illustrious»
innover Oslo-
fjorden. 
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KNM «Trondheim» ute
Rett før øvelse «Blue Game» fikk fregatten KNM «Trondheim» problemer med
slitt fremdriftsmaskineri. Fartøyet er nå under omfattende reparasjoner for om
lag 13 millioner kroner, og vil igjen seile operativt våren 2002. I mellomtiden 
vil Sjøforsvaret seile to fregatter. For å opprettholde personellets kompetanse
vil KNM «Horten» derfor seile med mannskaper fra «Trondheim» frem til jul.
Deretter går «Horten» ut av tjeneste, slik fartøyet var planlagt å gjøre 1.
august.
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Skipssjefen
hadde med sin
egen Jaguar til
Oslo. Kanskje
ikke helt vanlig
last om bord i et
marinefartøy? 



4

Utskrevet befalskurs for Sjøheime-
vernet (UBSHV) er for første gang 
blitt gjennomført i regi av BSMA på
Karljohansvern i Horten. Kurset
utdanner befal til Sjøheimevernets
fartøyer, og har en varighet på 9
måneder. I løpet av den tid skal elev-
ene gjennom flere tøffe fag, som
navigasjon, operasjonslære og leder-
skap. – Kurset har ikke vært noen dans
på roser. 8 av kursets deltakere sluttet 
i løpet av året, påpeker inspeksjons-
offiser, kapteinløytnant Bjørn Fosbæk.
UBSHV ble avsluttet 27. april med
utdeling av priser til elever som har
utmerket seg i løpet av året. Kvarter-
mester Thomas Haave Askeland
(bildet) fra Stavanger ble beste elev, og
fikk også Landsrådet for Heimevernets
pris. Beste elev i idrett ble kvarter-
mester Thomas Spansdal fra Oslo,
mens BSMAs crest til beste elev i
militære fag ble mottatt av kvarter-
mester Haakon Flaaten, også fra Oslo.
«Nytt fra Sjøforsvaret» gratulerer!

Av Knut Walbækken

Mannskapet på KNM «Valkyrien»
har sendt brev til MTB-inspektoratet
om å få til en ordning med to beset-
ninger. Bakgrunnen er svært mye
seiling og lite tid til familien. Det
fleksible fartøyet vil etter sommeren
stort sett være på havet fra august til
november. Tiden går med til opp-
øving av nye mannskaper, Pingvin-
skyting og marineøvelsen «Flotex». 
– Det kommer til å bli helt på
grensen, men vi er fortsatt usikker på
løsning, sier skipssjef, kapteinløyt-
nant Yngve Rein. Også KNM «Tyr»
har vært inne på å få til en slik
løsning.

Det er nå innledet kontraktsforhandlinger med Universi-
tetet i Bergen, Seksjon for arbeidsmedisin og Kreft-
registeret. Prosjektansvarlige er henholdsvis Professor
Bente Moen og Avdelingsleder Aage Andersen. Pro-
sjektet vil starte med en gjennomgang av faglitteratur og
tidligere gjennomførte undersøkelser. Samtidig vil det bli
foretatt en arbeidsmiljøundersøkelse av en rekke ulike,
men typiske objekter for å fastslå hvilken eksponering de

ulike ansatte har vært utsatt for. På bakgrunn av dette,
vil det bli utarbeidet et spørreskjema som vil kartlegge
den enkelte arbeidstakers helsetilstand.

– Prosjektet ser ut til å få en varighet på 3 år med
oppstart etter sommeren, sier Sjøforsvarets faglige
representant i helseundersøkelsen, kommandørkaptein
Vilhelm F Koefoed.

Beste elev UBSHV

Status Sjøforsvarets helseundersøkelse

Seks fregatter i hovedstaden
Hele seks fregatter i NATOs stående Atlanterhavsstyrke,
STANAVFORLANT, var åpne for publikum da styrken besøke
Oslo i juni. 

Sammen med de seks fregattene var
ubåten KNM «Uredd». Den norske
ubåten er en del av temaet til Nato-
styrken i to måneder. Fartøyene kom
fra Stavanger da de ankom Oslo den
15. juni, og hadde før det deltatt i
øvelsen «MARVIKA 2001». Fra
Oslo gikk ferden videre til Tyskland
etter et tre dager langt besøk.

Normalt består styrken av opptil
åtte fartøyer, stort sett fregatter og
destroyere. Disse deltar gjerne i

styrken i seks måneder. Hvem 
som leder styrken rullerer mellom
nasjonene som deltar med fartøyer.
Da styrken besøkte Oslo, var den
ledet av den Portugisiske Commo-
dore Fernando Melo Gomes. Han
leder styrken frem til april neste år,
og er stasjonert om bord på den
portugisiske fregatten N.R.P
«Alvares Cabral».  

Av Ole Andreas Uttberg

KNM Uredd foran fire fregatter ved Bjørvika i Oslo.

Sliten «Valkyrien»
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Nytt om navn
Ny overadjutant hos HM Kongen
Flaggkommandør Jørgen Berggrav
blir ny overadjutant fra Sjøforsvaret
hos H M Kongen fra 1. september.
Berggrav har for tiden stillingen
som avdelingssjef for Plan- og
policyavdelingen i Fellesstaben
ved Forsvarets overkommando.

Ny flaggkommandør
Midlertidig flaggkommandør
Torbjørn Sakseide ble 20. april
utnevnt til flaggkommandør.
Sakseide har stillingen som
Fagstabssjef i Informatikkstaben
ved Forsvarets overkommando.

Første kvinnelige kommandør
Kommandørkaptein Elisabeth
Natvig er utnevnt til kommandør.
Hun er den første kvinne i
Sjøforsvaret som får denne
graden. Natvig tiltrer stillingen som
prosesseier Rådgivning og
Planlegging i Informatikkstaben
ved Forsvarets overkommando.

Ny sjef for teknisk divisjon ved
Sjøforsvarets forsynings-
kommando
Kommandørkaptein Geir Kilhus
utnevnes til kommandør og overtar
1. august stillingen som sjef for
Teknisk divisjon ved Sjøforsvarets
forsyningskommando(SFK). Kilhus
kommer fra stilling som teknisk
saksbehandler på Skipsteknisk
avdeling ved SFK.

Ny prosesseier Rådgivning og
planlegging i Sjøforsvarsstaben
Midlertidig kommandør Jon Meyer
blir 1. august utnevnt til
kommandør. Meyer får stillingen
som Prosesseier Rådgivning og
planlegging i Sjøforsvarsstaben. 

Ny sjef Prosjektdivisjonen ved
Sjøforsvarets forsynings-
kommando
Midlertidig kommandør Morten
Jacobsen blir 1. august utnevnt til
kommandør. Fra samme dato

tiltrer Jacobsen stillingen som sjef
Prosjektdivisjonen ved Sjø-
forsvarets forsyningskommando.

Ny prosessleder Kontroll i
Fellesstaben ved Forsvarets
overkommando.
Kommandørkaptein Øyvind Larsen
er utnevnt til kommandør i Sjø-
forsvaret. Larsen tiltrer stillingen
som prosessleder Kontroll i
Fellesstaben ved Forsvarets
overkommando.

Avskjed i nåde etter nådd
aldersgrense 
Kommandør Bjarne Jølner 
Kommandørkaptein Finn Nordstrand

Nytt fra rådene 2. og 3.
behandlingsomgang 2001 
GIS’ råd i disponeringssaker har 
i 2. og 3. behandlingsomgang
rådsbehandlet 35 kommandør-
kapteinstillinger, 112 orlogs-
kapteinstillinger og 140 kaptein-
løytnantstillinger. I tillegg har FSJ’s
råd behandlet 285 fellesstillinger
fordelt på gradene oberstløyt-
nant/kommandørkaptein, major/-
orlogskaptein og kaptein/kaptein-
løytnant.

Nye kommandørkapteiner
Lars Arne Auli
Tor Hugo Bauge
Haakon S Bruun-Hanssen
Tor Brynlund
Morten Einbu
Halvard Flesland
Håkon Frisch
Trond Hasvold
Ottar Haugen
Nils Helle
Olav B Hollingsæter
Svein Jarle Jacobsen
Svein Iver Jakobsen
Karl Jacob Johansen
Olav Magne Joli
Petter Kulseng
Johan Lefstad
Hans Peder Mogensen
Oddvar Naas

Kenneth Nilsen
Ketil Olsen
Steinar Ose
Per K Ringard
Per Skarsjø
Kjell V Skoglund
Gunnar Torgny Stokland
Steinar Thomsen
Trond Vollen
Tor E Wivelstad
Arne S Ytreøy
Haakon W Øberg

Nye orlogskapteiner
HKH Kronprins Haakon
Henning Alexandersen
Erlend Alvsåker
Harald Andersen
Arnstein Andreassen
Stig Bakken
Øistein Bauer
Bjarte Bergheim
Jørgen Bratting
Henry Djupvik
Kjell Eide
Roar Espevik
Lars I Fjell
Patricia Benedikte Flakstad
Torleiv Fløgstad
Trond F A Gjertsen
Jan Otto Hammersland
Harald Aleksander Hansen
Johan Helgesen
Knut Ingar Honve
Tor Arne Irgens
Morten Jørgensen
Jan Erik Karlsen
Fridtjof Karlstad
Vidar Kristiansen
Lene Kværne-Nilsen
Helene M W Langeland
Joar Leonhard Larssen
Bill Ludvigsen
Einar Malvin Magerøy
Morten Mortensen
Håkon Nilsen
Christian Haug Nordanger
Stein Erik Paulsen
Arild Reinertsen
Lars Andreas Rognan
Rolf Inge Roth
Johannes Sandvik
Steinar Sandvik
Leiv J Hovda Skaug

Sigrun Olaug Hole Skjolde
Trond Olsen Skoglund
Rune Edvard Smith
Atle Sommer
Geir Sten
Jostein Støldal
Espen Sundal
Svein Syversen
Trond Syversen
Fred Arne Sørum
Geir Vidar Thorkildsen
Kåre Arvid Vadheim
Egil S Vasstrand
Svenn-Erik Ådahl
Yngve Årøy
Magne Aalen

Nye kapteinløytnanter
Ronny Hansen Astor
Evy Iren Nekstad Ausland
Ole Ragnar Ausland
Ole K Auten
Per Arne Bakkeli
Jan-Petter Bjørnstad
Olav Byrkjeland
Trine Dragnes
Anders Flågen
Erik Gabrielsen
Ola Bøe Hansen
Kent Rune Haugen
Kyrre Haugen
Arne Hjeltnes
Håvard Hovdet
Jarle Hvidevold
Hans Christian Juul
Bjarte Lund
Jan-Roger Løkke
Per Arne Lønseth
Roger Egeli Olsen
Tom Arve Robertsen
Petter Skogheim
Trond Sjursen 
Trond Harald Sjøtun
Arne Stalheim
Rune Stenevik
Ørjan Strømmen
Patrick Synnestvedt
Espen Årud

Nytt fra Sjøforsvaret 
gratulerer!
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Klipperunden
Våken om natten
– Jeg ligger våken om nettene på
grunn av raseringen av Forsvaret
som nå foregår (…) Jeg forstår det
ikke, jeg er vel for gammel, jeg
forstår det rett og slett ikke. Og
snart er de vel kvitt oss, vi som er
så gamle at vi nekter å glemme.
Erik Bye til Aftenposten 8. mai 2001

Sjøforsvarets gallauniform
«Det hadde vært veldig hyggelig
om Kronprinsen giftet seg i

Sjøforsvarets gallauniform».
Admiral Kjell-Birger Olsen til VG
29.05.01

Skuffet forsvarssjef truer
med nye omstillinger
– Vedtaket kan føre til nye om-
stillingstiltak ganske raskt, sier
forsvarssjef Sigurd Frisvold til
NTB. Han avviser for eksempel
ikke at det kan bli for dyrt å drifte
de nye MTB-ene som skal bygges.
NTB, 14. juni 2001

Tilfreds Godal
Forsvarsminister Godal angrer ikke
på at det ble undertegnet en avtale
om bygging av fregatter ved
spanske Izar. – Det har vært
skepsis til om spanjolene leverer
etter timeplanen. Det er gjort til
skamme. Det er ikke tvil om at de
leverer, sier Godal.
Aftenposten, 2. mai 2001

Bare to fra Marinen
Noen undres over hvorfor det
siden krigen bare har vært to
forsvarssjefer fra marinen. Kanskje
er dette ett av paradoksene? I alle
fall når vi tenker over at hele vår
velferd kommer fra havet, enten vi
snakker om oljen under sjøbunnen
eller fisken.
Politisk redaktør Svenn A. Nilsen,
Nordlys 19.05.01
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Framtidas forsvar skal baserast på
færre vernepliktige. Samstundes vil
Forsvaret gjerne ha «kremen» av
norsk ungdom. Mange har i så måte
spurd seg korleis unge menneske skal
lokkast til eit år i uniform. Betre
betalt arbeid eller studiar kjem oftast
høgare på ønskelista, og dimisjon
vert for mange det store målet under
rekruttperioda. Dimisjonstala frå
«Harald Haarfagre» er svært høge.

Det er dette Vaksenopplæringa
ved Sjøforsvarets rekruttskule no
voner å gjere noko med. I samarbeid
med utdanningsavdelinga ved skulen
har dei gått inn og oppretta ein eigen
verkstadtropp, der rekruttar med

same interesser og kompetanse vert
samla. I troppen får rekruttane
undervisning i faga verkstadteknikk,
bilteknikk og sveiseteknikk, sam-
stundes som enkelte vakter vert
sløyfa. Tilrettelagde forhold gjer det
dermed mogleg å utvikle «sivile»
evner samstundes som det militære
utdanninga går føre seg. 

Auka trivsel
– På meg verkar det som om
rekruttane i verkstadtroppen har
utvikla eit flott miljø, seier Ueland.
UM Gjersdal og UM Kværnstuen
bekreftar dette. – Vi har fått mange
nye vener, og får positive avbrekk

frå det militære livet, seier dei to.
Uoffisielle tal syner at berre 3 av dei
52 rekruttane i troppen har dimit-
tert. – Dei tre hadde nærast tårer i
augene, og ville absolutt ikkje slutte,
fortel Ramsland med eit smil, som er
overtydd om at dette er vegen å gå. 
– Klarar vi å gi rekruttane ei «beløn-
ning» for å vere i Forsvaret, vil færre
dimittere. Alle i verkstadtroppen
motek vitnemål og får godkjent 2
månaders verkstadpraksis, som kan
avskrivast på læretida. Det er kjekt 
å ta med seg vidare, påpeikar ho.
Kunnskapen rekruttane tileignar seg
under verkstadskulen kjem også Sjø-
forsvaret til nytte. Fleire av elevane
vil tenestegjere innanfor motormann-
faget eller andre relaterte felt. 

Ei spesialordning
Sjef for personellavdelinga ved
«HH», orlogskaptein Trygve Jensen,
er godt nøgd med den nye ordninga,

– Korleis skal Forsvaret i framtida lokke ungdomen til å gjennomføre
førstegongsteneste?, spør Karen Elisabeth Ramsland og Øyvind Ueland ved

Vaksenopplæringa ved KNM «Harald Haarfagre». Sjølv har dei vore med på å
ta initiativ til å opprette ein verkstadtropp ved rekruttskulen. Såleis skal innsats

under rekruttperioda gi noko attende til marinegastane.

Rekruttane i verkstadtroppen har
utvikla eit heilt særskild sosialt
miljø. Bileknikk er eitt av faga
elevane skal igjennom. Her er UM
Gjersdal og UM Kværnstuen i
aksjon.

Færre skal dimite
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– Ja, det minner mykje om «Rema
1000», meiner forvaltningsoffiser,
kapteinløytnant Petter Skogheim.
Han har følgd byggeprosessen av det
nye forvaltningsbygget ved rekrutt-
skulen sidan starten, og likar det 
han ser. – Målet var å samle alt på
ein stad. Det har vi klart. I tillegg
tykkjer eg klede, sko og anna utstyr
no vert lagt fram på ein meir delikat
måte, fortel han. Sjølve «shopping-
runda» tek mindre enn ein halvtime.
Då er ein vel 30-kilos skipssekk
stapp full til randen.

Elektronisk klesbok
I framtida skal det gå enda meir
effektivt føre seg inne i forvaltnings-
bygget. – Vi blir då ein rein «butikk»
der rekruttane betalar for utstyret
med vernepliktsboka i ein kassa-
funksjon, fortel Skogheim. Også
Forsvarets Bygningsteneste har
merka seg metodane som vert nytta
på Madla. Det funksjonelle forvalt-
ningsbygget er no nominert til
Forsvarets Byggeskikkpris.

Når rekruttane ved KNM «Harald Haarfagre» skal skaffe seg det naudsynte
utstyret til førstegongstenesta er det full sjølvbetjening. Utstyrt med
handlevogn og liste går rekruttane «shoppingrunde».

Kapteinløytnant Petter Skogheim på «handlerunde» i
forvaltningsbygget.

Sjøforsvarets
«Rema 1000»

men vil understreke at verkstad-
troppen er ei spesialordning. 
– Det er ikkje mogleg å tilrette-
leggje forholda like godt for alle
rekruttane. Dei som hamnar i
verkstadtroppa er heldige, på-
peikar han, og legg til: – Den
militære utdanninga må sjølvsagt
få 1. prioritet. Dei sivile kursa
kjem som eit tillegg. Vi krev der-
for høg innsats av dei som vel å
vere med på noko slikt.

PS: Vaksenopplæringa ved KNM
«Harald Haarfagre» gjennom-
fører over 20 ulike kurs innanfor
allmenn-, data- og verkstadfag-
lege fag. Nytt av året er Internett-
cafe. Samtlege kurs er gratis.
Sjå www.knmhh.no for meir info.

Av Erik Madssen

Undervisningsinspektørar Karin
Elisabeth Ramsland og Øyvind
Ueland ved Vaksenopplæringa, KNM
«HH», trur Forsvaret må tenkje nytt
for å halde på vernepliktige gjennom
førstegongstenesta. – Ungdommane
må få noko att for 12 månader i
uniform, meiner dei to.

Marineflåten fikk litt mer vann å stri med
enn de håpet på under feiringen av Marin-
ens dag i månedsskiftet mars-april. Lør-
dagen regnet det i strie strømmer hele
dagen, og til tider var det haglbyger over
Vågen i Bergen. Det var lagt opp til tradi-
sjonelle aktiviteter under årets feiring med
tautrekking, Sjøforsvarets Challenge og
åpent skip hele helga. KNM «Skjold» hadde
ikke overraskende stort besøk, men de 
som trolig trakk mest folk, som var mest
propre og hadde best utstilling, var Kyst-
artilleriet. Lengst ute på Bryggen satte de
opp sin godt synlige kamuflasjefargede leir
på betongen, med Lette Missilbatterier,

kamuflasjetelt, hunder, våpen og personell.
De grønnkledde arrangerte også gratis
publikumsturer med Stridsbåt 90, noe som
resulterte i en 100-meter lang kø.

Våt Marinens Dag

ere!
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Omfattande. Både NATOs ståande
Atlanterhavsstyrke (STANAV-
FORLANT), med blant anna den
norske ubåten KNM «Uredd», og
den ståande mineryddarstyrken
(MCMFORCENORTH) deltok i
årets «Blue Game». I tillegg var eit
stort tal jagarfly, helikopter og
maritime patruljefly involverte for 
å danne det kompliserte scenarioet
rundt øvinga: Ein større NATO
fregattstyrke får i oppdrag å segle 
til eit kystnært område for å sikre fri
ferdsel etter folkeretten sine reglar.
Det heile er støtta av fly, helikopter
og andre marinefartøy frå fleire
nasjonar.

Framtidsretta trusselbilete
Før STANAVFORLANT vart
involvert i øvinga, gjennomgjekk 
ein del nasjonar trening av sine kyst-
nære spesialeiningar. Desse bestod 
i hovudsak av mineryddarfartøy og
MTBar. Samspelet mellom desse vart
gitt særleg merksemd. – Viktig å få
øve inn eit slikt samarbeid med
tanke på trusselbilete i framtida,

seier styrkesjef, flaggkommandør
Arild Sandbekk. Saman med ein
internasjonal stab leia han den tre
veker lange øvinga frå kommando-
skipet KNM «Horten». – Eg er ikkje
mindre enn imponert over den posi-
tive haldninga blant personellet.
«Blue Game» 2001 vil gå inn i

«Blue Game has proven the
importance of working together

in a co-operative manner»
Styrkesjef Arild Sandbekk (t.h.) i avsluttande brief 

til styrkeleiinga, kontreadmiral Jan Reksten.

Kystnær fokus

Over 60 marinefartøy og 2500 menneske. Årets største maritime 
NATO-øving i Nord-Europa hadde som hovudmål å integrere kystnære

kapasitetar i ein større NATO-styrke. Såleis vart «Blue Game» eit godt døme
på eit framtidsretta trusselbilete.
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historiebøkene som ei suksesshistorie
og plattform for vidare framgang 
og utvikling i framtida, smiler
Sandbekk.

Reksten øvste sjef
Øvinga sin øvste sjef sat derimot 
i land. Kontreadmiral Jan Reksten

leia «Blue Game» på eit overordna
nivå frå hovudkvarteret i Stavanger,
og under eit kort besøk om bord på
«Horten», kunne han fortelje om
travle dagar på Jåttå. – Vi har svært
mykje å gjere. Den store utfordringa
er å koordinere dei ulike opera-
sjonane inn i ein større samanheng,

seier Reksten, som var godt nøgd
med øvinga så langt. – Lokal tåke
har årsaka mellom anna kansel-
lering av B-52 bombefly. Elles har
alt gått heilt etter planen, avsluttar
kontreadmiralen.

Av Erik Madssen

Dette må forklarast. Og forklaringa
kjem. «Hajen» er som 13 andre
danske STANDARD FLEX-fartøy
utstyrt med fire containerar som
«innmat» i fartøya. – Det er desse,
og ikkje skroget, som definerer far-
tøyet og oppgåvene vi kan vere i
stand til å løyse, fortel Albertsen.
«Hajen» har for tida mineryddar-
våpen i tre av dei fire containerane.

Den siste rommar ein 76 millimeter
kanon. Betydeleg større kaliber enn
kva som er vanleg på mineryddar-
fartøya.

Rask utskifting
Container-systemet gjer at danskane
kan endre identitet til STANDARD
FLEX-fartøya på rundt eitt døgn.
Med ein slik fleksibilitet, har Den
Kongelege danske Marine kutta 
ned på antal fartøy. Dei 14 nye har
erstatta 22 eldre fartøy gradvis gjen-
nom heile 90-talet. No nyttast dei til
minerydding, torpedobåtar, kontroll
og overvaking, miljø, sjøoppmåling
og anti-ubåt-fartøy. – Personellet må
såleis lære seg fleire oppgåver, og

belage seg på å endre
rolle, fortel skipssjefen.

Godt nøgd
Danskane er elles godt
nøgd med øving «Blue
Game». – Scenarioet er
større og meir komplisert enn
venta, meddelar Albertsen, i det
to norske F-16 er varsla på radaren.
«Hajen» slår klart skip, og bryt ut
av formasjonsseglinga med blant
andre KNM «Måløy» og polakken
«Mewa». Saman skal dei alle segle 
i NATOs ståande minerydderstyrke,
MCMFORCENORTH, om få
veker.

Av Erik Madssen

Fleksibel danske
– Vi har skifta identitet, fortel
kapteinløytnant Bo J.
Albertsen, skipssjef på det
danske minerydderfartøyet
«Hajen». For mindre enn eitt
år sidan var fartøyet ein MTB. 

«Blue Game»
styrken på veg
ut frå Kristian-
sand.

Full fart i
«Hajens»-opera-
sjonsrom når to
norske F-16 er
varsla på radaren.

A
lle foto: Jø
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Som den eneste «landgående» avdel-
ingen i Sjøforsvaret er minedykkerne
en prioritert enhet for fremtiden.
Når to tropper nå blir en komman-
do, skal slagkraften bli enda høyere.
Og det er bra. Snart 60 år etter
annen verdenskrig er behovet for
lokalisering og uskadeliggjøring av
miner er fremdeles stort. Flere inter-
nasjonale operasjoner årlig sørger
sakte, men sikkert, for at tallet på
miner og andre eksplosiver på hav-
bunnen blir færre. Utenfor norske-
kysten alene finnes det over 80 000.
Tallet er det samme i Rigabukten
utenfor de baltiske statene. Der er
imidlertid problemene mye større
enn her hjemme. Havdybden er
sjelden over 50 meter og de kjemiske
stridsmidlene kommer derfor oftere 
i kontakt med mennesker. Både
fiskerinæringen og shippingindu-
strien lider av dette.

Samarbeid med US Navy
Olavsvern: – The water is cold,
forteller Chief Petty Officer Mc-
Lean. Sammen med kapteinløytnant
Rune Hausken møter den ameri-
kanske minedykkeren pressen ved
Olavsvern orlogsstasjon under
mineøvelsen EODEX 2001 siste
uken i mars. Det tette samarbeidet

mellom minedykkere fra Norge og
USA fikk en brå slutt, da amerikan-
erne fikk skarpe oppdrag under
Gulf-krigen. Nå har partene gjen-
opptatt samarbeidet. Årets EODEX
er således den første på flere år. 
– Men forhåpentligvis ikke den
siste, smiler Hausken, som briefer
oss om en så langt vellykket øvelse.
– Jeg tror amerikanerne får stort
utbytte av å dykke under slike

forhold. Vi lærer også mye av dem,
påpeker han. Utenfor skinner sola,
men isen ligger tykt inne ved Fager-
nes i Ramfjorden. – Beautiful, er
den klare talen fra McLean og
kollegaene, som til daglig er stasjo-
nert på Sicilia. Sekunder senere er
gutta i det iskalde vannet, og gjør
seg klar til nok et dykk under isen.
Uten en mine.

Av Erik Madssen
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Delfiner stjal showet
Under NATO-øvelsen «Blue Game» var det fire delfiner
fra US Navy som stjal pressens oppmerksomhet.
Kamma, Choppen, Macay og Spetch er alle spesial-
trente minejegere og brukes i amerikanernes
mineprogram. Delfinenes medfødte «sonar-system»
gjør at dyrene er flinke til å finne «uvanlige objekter»
ved havbunnen. Etter en «positiv reaksjon» blir deretter
delfinene utstyrt med et markeringssystem, som
markerer den potensielle minen. Dykkere tar seg av
selve detoneringen. – Under «Blue Game» skal
delfinene kun trene. Ingen skarpe miner vil forekomme,
opplyser presseoffiser Tom LaPuzza. Det er ikke
planlagt å ta i bruk delfiner i det norske Sjøforsvaret. 

Uten en mine
Sjøforsvarets to minedykkertropper blir 

slått sammen til en minedykkerkommando 
1. august 2002. – Vi blir mer effektive, lover

kapteinløytnant Rune Hausken. Det lover bra.
Over 80 000 miner ligger fremdeles utenfor

norskekysten. 
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Uvante forhold for amerikanere som til daglig er stasjonert på Sicilia.
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Fartøyene skal nå seile operativt i
den latviske og litauiske marine som
kontrollfartøy. I tillegg får balterne
to fartøy i reserve. «Storm-klassen»
MTBer strøk kommando i Sjø-
forsvaret i 1998, etter over 30 års
tjeneste for KNM. Det er takket
være et omfattende vedlikeholds-
program MTBene igjen kan seile.

Begge sider fornøyde
Generalinspektør K-B Olsen var,
sammen med kone og stabskolleger,
tilstede under overrekkelsen. Han
møtte fornøyde baltere. – Vi er svært
fornøyde med samarbeidet. Nå skal
MTBene seile som patruljebåter, for-
talte den latviske marinesjefen, kom-
mandør Ilmars Lesinskis, etter over-
rekkelsen i Riga. Generalinspektøren
selv, ble lett nostalgisk da fartøyene

skiftet eier. – Det er da litt trist å gi
fra seg fartøyer. «Storm-klassen har
vært trofaste arbeidshester i den

Kongelige norske Marine, påpekte
GIS.

Av  Erik Madssen

Fryktet. Da den tyske slagkrysseren
«Scharnhorst» gikk ned 2. juledag
1943 hadde fartøyet tatt i mot hele
11 torpedoer fra allierte sjøstrids-
krefter. Sterkere og flottere enn få
andre holdt den tyske stoltheten ut
til siste slutt. I stummende mørke
går 34 000 tonn krigsmaskineri og
over 1900 tyske menn til havets
bunn. Men hvor?

Mysteriet løst
Det er det spørsmålet redaktør for
NRK «Brennpunkt», Alf R.
Jacobsen, hadde som utgangspunkt
da han bestemte seg for å løse et av
2.verdenskrigs siste store mysterier.
Etter dialog med Forsvarets forsk-
ningsinstitutt og Sjøforsvaret ble et
samarbeid mellom «fagekspertisen»
og initiativtakerne opprettet. Juli
2000 kom de første resultatene: På

basis av navigasjonssimuleringer 
ved Sjøkrigsskolen gjorde forsk-
ningsskipet HU «Sverdrup» flere
interessante observasjoner. Få
dagert senere gjorde KNM «Tyr»
sensasjonelle opptak av «Scharn-
horst» på 300 meters dyp.

Takket for hjelp
«Scharnhorsts siste reise» viser
opptakene fra «Tyr», i tillegg til
intervjuer, filmklipp fra krigen og
«research-arbeid» av «Brennpunkt».
Sammen utgjør de en lærerik og
spennende dokumentar. – En viktig
del av vår historie, som jeg tror det
er viktig at kommende generasjoner
har kjennskap til, sa Generalinspek-
tør K-B Olsen etter urpremieren på
Sjøfartsmuseet på Bygdøy. I salen
satt blant andre HM Kong Harald. 
– Jeg vil takke for samarbeidet og si

at dette aldri vill vært mulig uten
Sjøforsvarets hjelp, sa en strålende
fornøyd Jacobsen.

Av Erik Madssen

HM Kong Harald studerte utstillingen om «Scharnhorst»
sammen med sjef for Marinemuseet, Ingvar Fosheim og
Generalinspektøren for Sjøforsvaret Kjell-Birger Olsen.

«Storm» vel framme
5. juni seilte fire MTBer i
«Storm-klassen» fra
Haakonsvern for siste gang
under norsk kommando.

«Scharnhorsts siste reise»
5. april var det verdenspremiere for den NRK-produserte
dokumentarfilmen om den tyske slagkrysseren «Scharnhorst».

Etter overrekkelsen i Riga, ble to «Storm»-klasse MTBer overrakt til Litauen. Her til kai i Klapeida.
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Dei skal leie framtidas Sjøforsvar.
Seks dagar har gått sidan sist fenrik
Joakim Lystad og «kullingane» frå
Sjøkrigsskulen fekk mat i magen. Det
same gjeld for søvn og kvile. Det er
med andre ord ikkje rart at dei grøn-
kledde heng med hovudet, blinkar
med augene og geispar. – Ja, det er
heilt vanvittig. I det siste har eg byrja
dagdrøyme. Eg møter då ei ny side av
meg sjølv. Men det går bra, forsikrar
den unge kystartilleristen. Saman med
kompisane har han fire dagar att av
Sjøkrigsskulens knalltøffe leiarskaps-
seminar ein stad sør for Bergen. I
løpet av ti dagar skal elevane strekke
sine eigne grenser. Strekke dei langt. 
– Målet er å erkjenne sterke og svake
sider ved seg sjølv, og med dette som
grunnlag utvikle seg til å verte ein
betre offiser. Det er kunnskap ein
ikkje kan lese i bøker. Det må opp-
levast, fortel hovudlærar i leiarskap,
orlogskaptein Roar Espevik. 

Hjelpelaus
Føremiddagens moment er nærkamp.
Eller på godt norsk: Slåsting. Kadett-
ane får ei rask innføring i stridstek-
nikkar før den vesle sløyfa i skogen
skal gjennomførast. Den vel 5 minutt
lange øvinga kjennest som timar for
elevane. – Adrenalinet pumpar, men
energien til å angripe manglar, fortel

Lystad, som har ein del trening på
området frå før. Spesialist i nærkamp-
teneste i Forsvaret, Per Sabbasen,
fortel litt om føremålet bak øvinga. 
– Kadettane skal gjennom første del
av løypa få kjensla av å lykkast. Ved
siste hinder derimot, vert oppgåva
vanskeleg. Då vert ein lett hjelpelaus,
fortel han.

Ingen løyndomar
Det handlar om noko av det same i
den omdiskuterte fangetenesta. På ein
hemmeleg stad vert ei gruppe på 15
kadettar med eitt stogga. Skot vert
avfyrt, hundar gøyr og kamuflerte
soldatar går til aksjon. Kadettane vert
deretter lagde i bakken med våpen
mot tinningen. Stressmomenta er
mange. – Så skal kadettane inn til
avhøyr, fortel sikkerheitsleiar frå

Forsvarets skule for etterretning og
sikkerheit, løytnant Aud Kinsarvik
Engen. Meir vil ho ikkje seie om den
saka. – Litt av poenget er at hand-
linga skal vere overraskande på
kadettane. Det er årsaka til at vi ikkje
vil fortelje lesarane om prosessen,
forsikrar ho. For løyndomar kring
denne delen av utdanninga, ønskjer
Forsvaret ikkje. – Alle har ei eller
anna oppfatning om kva fangetenesta
er for noko, men få veit sanninga.
Mange trur det foregår ei «mishand-
ling» og at elevane vert pressa langt
over streken. Det er ikkje tilfelle.
Mykje handlar om å teste motstanden
i ulike avhøyr og vi som avhøyrer
framstår ofte som vennlege. Vi kjem
ingen veg med brutalitet, fortel
Kinsarvik Engen.

Sjefen kallar det leiarskapsseminar.
Kadettane helvetesveke. – Eg trur det handlar
om å finne seg sjølv, seier orlogskaptein Roar

Espevik. «Nytt fra Sjøforsvaret» vart med
1.års kadettane frå Sjøkrigsskulen på tur i

skogen.

Fenrik Joakim
Lystad verka

sterk og i godt
humør etter
gjennomført

nærkamp. 
– Dette skal vi

klare, seier kyst-
artilleristen.

På jakt etter leia



Uetisk å la vere
Få. I dag er det berre elevar ved
krigsskulane, og personell i spesial-
tenester som gjennomgår fange-
tenesta. Det meiner Espevik ein må
halde fram med. – Kvaliteten blir
høgare når vi avgrensar kven som
skal gjennomgå tenesta. Etter mitt syn
er ei slik opplæring heilt naudsynt om
Noreg skal halde fram med å sende
personell til mellom anna internasjo-
nale operasjonar. Då er det faktisk
uetisk å la vere, seier han. Kinsarvik
Engen er samd, og forsikrar at sikker-
heita er på topp. – Slik utdanninga no
er lagt opp, er det eigentleg meir ei
trening i motstand under avhøyr, enn
trening i krigsfangeteneste. I ein skarp
situasjon skal mellom anna folke-
retten haldast. Det gjer vi ikkje her.
Slik sett er vi kanskje hardare enn kva

ein tillet i krig. Eg trur ein likevel aldri
kan herde offiserar mot slike opplev-
ingar. Det handlar meir om eigen
bevisstgjering, meiner ho.

Maritime element
Det går mot kveld for kadettane.
Medan andre gjennomgår fange-
teneste, er andre i skogen. På kaia 
i Os møter vi ei gruppe elevar som
embarkerer KNM «Hessa» og KNM
«Vigra». På programmet står eit nytt
maritimt element, for første gong
under leiarskapsseminaret. Målet er 
å flette inn ein eigen sjø-del i utdan-
ninga, slik at seminaret skil seg litt ut
frå dei andre krigsskulane. – Kadett-
ane overtek ansvaret for fartøya og
skal deretter lokalisere ein spesial-
styrke i kystnære område. Då gjeld
det å halde hovudet kaldt, forklarar

orlogskaptein Petter Lunde. Vel to
timar seinare forstår vi kva han
meiner. Ikkje ein av kadettane fekk
med seg korkje AG-3 eller ryggsekk
når «Vigra» måtte evakuere. Resten
av leiarskapsseminaret går såleis utan
ekstra utstyr. Då er det enda godt det
blir kveldsmat på kadettane. Ei
levande høne. På 8 skrubbsvoltne
menn.

Av Erik Madssen
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Hovudleiar i
leiarskap, orlogs-
kaptein Roar
Espevik, trur leiar-
skapsseminaret
handlar om å bli
betre kjend med
seg sjølv. – I dei
ekstreme situasjon-
ane vert elevane
bevisste over sine
eigne begrensnin-
gar, fortel han.

Sanitet er eit av
felta kadettane
kjem innom i
løpet av den
maritime delen
av seminaret.
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Styrket Sjøforsv
Fremtidens Sjøforsvar vil bestå 
av seks nye «Skjold» – og fjorten
«Hauk»-klasse MTBer. De sist-
nevnte skal seile frem til 2015.Tre
landgangsfartøyer beholdes, sam-
men med «KNM Tyr», «Valkyrien»
og et mindre antall andre støtte-
fartøy. Åtte mineryddere av
«Oksøy/Alta-klassen» videreføres,
mens et fartøy av «Alta»-klassen vil
bli minedykkerfartøy for den nye
Minedykkerkommandoen. Videre
blir det logistikkfartøy (minelegger)
og seks ubåter i «Ula»-klassen. Tre
av «Oslo»-klasse fregatter seiler
frem til de fem nye fregattene leveres
i 2005–09. «Fridtjof Nansen»-
klassen skal som kjent erstatte de
gamle. 

Mobilitet og «møllpose»
Det stasjonære kystartilleriet legges
ikke ned. Dagens ni kystfort med
120mm og 75mm kanoner, sammen
med seks undervannsanlegg (mine/-
torpedo),  legges i «møllpose». Dette

innebærer teknisk vedlikehold uten
permanent bemanning, og styrke-
produksjonen stanses. Anleggene
kan gjøres operative ved behov.
Eksakt hva som ligger i Stortingets
vedtak om å beholde de stasjonære
anleggene, vil bli avklart i løpet av
sommeren. Kystartilleriets satsning 
i mobil retning skal fortsette, innen-
for den nye Kystjegerkommandoen. 

Kystvakten og det landbaserte 
Sortland blir fortsatt hovedbasen for
KV Nord, og Haakonsvern for KV
Sør. De ca 25 Kystvakt-fartøyene
beholdes, og det nye kystvaktfar-
tøyet «Svalbard» blir levert mot slut-
ten av året. Olavsvern orlogsstasjon
blir base under Ramsund orlogs-
stasjon. Sjøforsvarets hovedbase blir
Haakonsvern orlogsstasjon. Sjøfor-
svarsdistriktene forsvinner. Marine-
og Kystartilleriinspektoratet ned-
legges og erstattes av én Kysteskadre
lokalisert i Bergen. Sjøforsvarets to
befalsskoler slås sammen, og 

MTBene og landgangsfartøyene beholdes. Samtidig legges det stasjonære
kystartilleriet i «møllpose». Dette er de viktigste endringene for Sjøforsvaret,

i forhold til Stortingsproposisjon 45 som ble fremlagt for Stortinget i juni. –
Jeg er ydmyk begeistret. Nå står vi overfor store utfordringer med å få

driftsmidlene på plass, sier Generalinspektør, K-B Olsen.

Fredsorganisasjonen:
• Sjøforsvarsstaben 
• Kysteskadren og Kystvaktinspektoratet
• Befalsskolen for Sjøforsvaret i Horten 
• Sjøkrigsskolen i Bergen
• Skolesenteret KNM «Tordenskjold» i Bergen
• Sjøforsvarets rekruttskole, KNM ”Harald Haarfagre i Stavanger
• Sjøforsvarets forvaltningsskole slås sammen med øvrige forsvarsgrener
• Felles MP-, vognfører- og sanitetsutdanning
• Øvingsavdeling for kystjegerkommandoen i Harstad 
• Haakonsvern - og Ramsund orlogsstasjoner med basen Olavsvern
• Sortland Kystvaktstasjon
• Sjøforsvarets forsyningskommando integreres i Forsvarets

logistikkorganisasjon (FLO)
• Marinemusikken opprettholdes i Horten

Krigsorganisasjonen:
• 5 nye fregatter med helikopter 
• 14 «Hauk»-klasse og 6 «Skjold»-klasse MTBer 
• 6 ”Ula”-klasse ubåter 
• 8 mineryddere av «Oksøy/Alta»-klassen 
• 1 Logistikkfartøy/minelegger
• 3 landgangsfartøyer
• Antall kystvaktfartøyer uendret 
• 1 kystjegerkommando på Trondenes ved Harstad 
• 1 minedykkerkommando 
• 1 marinejegerkommando
• 9 stasjonære fort og 6 undervannsanlegg i «møllpose»

I tillegg:
Et mindre antall støttefartøyer med bl.a. KNM «Tyr»,
«Valkyrien» og en «Alta»-klasse minesveiper som
plattform for minedykkerkommandoen
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lokaliseres i Horten.
Regjeringen vil avklare General-

inspektørens plass i den nye struk-
turen, og vil se dette i sammenheng
med at Forsvarets overkommando
erstattes av Forsvarsstaben som skal
samlokaliseres med Forsvarsdeparte-
mentet. 

Blandet reaksjon
Samtidig som Sjøforsvaret får en
større struktur enn hva forsvarsstu-
dien (FS 2000) og Regjerings forslag
til langtidsproposisjon la opp til, er
det nye og utfordrende oppgaver
forbundet med Stortingets vedtak. 
– Vi har fortsatt et visst antall
kroner å produsere forsvar for. 
Når vi nå skal satse videre på nye
MTBer, vil dette etter min mening
helt klart få konsekvenser for andre

sider av Sjøforsvarets virksomhet, 
sa forsvarssjef Sigurd Frisvold til
Aftenposten 10. juni. – Vi legger
ikke skjul på at det er utfordringer
forbundet med driften, men det er
positive utfordringer, som Sjø-
forsvaret sammen med Forsvarets
øvrige ledelse skal løse og finne
balanse i, sier kontreadmiral Olsen. 

Av Ole Andreas Uttberg og Stein Rørvig

ar Ser DU en fremtid
i Sjøforsvaret?

Kapteinløytnant Yngve Rein
Skipssjef KNM «Valkyrien»

– Dersom det ikke blir MTBer,
frykter jeg også «Valkyrien»
går i opplag, selv om jeg tror
fartøyet fremdeles har viktige
oppgaver. Jeg vil seile så

lenge som mulig, men med
færre fartøyer blir dette

vanskeligere. Dessuten blir en
omstilling bort fra MTB-våpenet ikke lett. En fristende
landtjeneste eller Sjøkrigsskolen KS 2 er gode
alternativer, men jeg legger ikke skjul på at motiva-
sjonen vil få en kraftig smell uten MTBene.

BS-elev Rune Gamst
– Jeg begynner på
Sjøkrigsskolen til høsten, og
ser generelt lyst på ei framtid
i Sjøforsvaret. Når jeg er
ferdig, er det ikke lenge til de
nye fregattene kommer, og
det er klart at disse fartøyene
frister. Behovet for unge og ny-
utdannede offiserer vil da også
øke. Høyest på «ønskelisten» står riktignok
Kystvakten, men som operativ offiser er dette mindre
aktuelt. Jeg synest også tjeneste på minefartøy 
virker OK.

Kapteinløytnant Ulf Arntzen
1. maskinist KNM «Horten»
– Som maskinist har jeg
gode utsikter i Sjøforsvaret.
Selv om det er ønskelig
med flest mulig fartøyer, 
tror jeg vi må kraftsamle

rundt de fartøyene som er
igjen etter omstillingen, og se

fremover. For min egen del kunne
jeg gjerne tenkt meg tjeneste på fregatt, selv om jeg
aller helst skulle seilt med «Horten» litt til. Fartøyet
har store muligheter, og er dessuten en viktig del av
utdanningen i Sjøforsvaret. Trist visst denne skuta
skal ligge til kai.

Fenrik Edvard Kristian Elind
Personell- og utdannings-
avd. Sjøforsvarsstaben
– Jeg har nettopp kommet
inn på Sjøkrigsskolen og ser
frem til tre spennende år i
Bergen. Deretter er tjeneste
om bord på ubåt det store
målet. Også MTB- og fregat-
tjeneste virker bra. Etter at de
avgangsstimmulerende tiltakene i Forsvaret er over,
tror jeg det blir behov for ung kompetanse. Jeg ser
positivt på fremtiden, og står med helt åpne kort.

Intervjuene er foretatt før stortingets behandling 
av St.prop. 45.
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Det ni måneder lange seilaset går for
første gang i år under navnet Volvo
Ocean Race. Årets race har ni etap-
per, og for første gang teller alle
etappene likt, det er altså like viktig
å vinne etappen Gøteborg – Kiel
som Southampton – Cape Town.
Det norsk baserte teamet under
ledelse av skipper Knut Frostad lig-
ger nå i hardtrening før starten går

fra Southampton den 23. september.
I juni ble båten deres «Djuice
Dragons» døpt under et stort
arrangement på Aker Brygge 
i Oslo. Båtens gudmor Sissel
Kyrkjebø ble trygt transportert 
til «dåpen» av en lett stridsbåt 
fra Befalsskolen for Kystartilleriet. 

Bakgrunn fra Sjøforsvaret
Mannskapet i «Djuice Dragons»
kan vente seg mange tøffe påkjen-
ninger, og skipper Frostad har der-
for sammensatt et meget erfarent
team. Det kommer vel derfor ikke
som noen stor overraskelse at flere
av mannskapet har bakgrunn fra
Sjøforsvaret. Forhåpentligvis får 
de nytte av disse erfaringene under
det tøffe seilaset. – Om bord er det
mange rutiner og vaktordninger. 
Det er slitsomt, og det blir mye
kaffe, men det er godt samhold
blant gutta. Jeg har sagt det før, 
det hele minner meg i grunn litt om
militæret, sier Karsten Johannessen
som er en av mannskapet. Han
gjennomførte førstegangstjenesten 
i Kystartilleriet på Nes fort i 1987–
88. Sjefen selv, Knut Frostad, har
også tjenestegjort i Sjøforsvaret.
Han var på rekruttskolen på Madla
før han gjennomførte idrettstjeneste.

Av Ole Andreas Uttberg
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Færre rekrutter
Vernepliktsverket har kalla inn
om lag 1600 personer til første-
gangstjeneste i Sjøforsvaret
med start juli 2001. Etter utsett-
else, dimisjon og annet frafall
regner KNM «Harald Haar-
fagre» å stå igjen med ca. 750
rekrutter (plantall) etter 1. uke
av rekruttskolen. Det er 150
færre enn samme skole i fjor.

Verdens tøffeste seilas
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Mannskapet på tolv på «Djuice Dragons»
skal tilbakelegge hele 32 000 nautiske mil

under svært krevende forhold. Det tidligere
Whitbread seilaset blir ofte kalt for hav-

seilasenes Formel 1. – Det hele minner meg
litt om militæret, sier Christen Horn

Johannessen som er mannskap om bord.

Gudmor Sissel Kyrkjebø ble trygt transportert til dåpen i lett stridsbåt.

«Djuice
Dragons» med

mannskap.
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