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Omstillingen er, som vi alle vet, helt nødvendig for å få et levedyktig Forsvar – og Sjøforsvar –
i årene fremover. Om dette året på mange måter har vært tøft, vet vi at neste år vil omfatte
enda større endringer for Sjøforsvaret og vårt personell i den omstillingsperioden vi går inn i.

Allerede 1. januar overføres mesteparten av landorganisasjonen som har elementer av
logistikk i seg til FLO/SJØ. Dette omfatter blant annet Haakonsvern og Ramsund orlogssta-
sjon(OS), samt kystradarkjeden og radio-organisasjonen som går inn i FLO/IKT. Samtidig
faser vi ut en minelegger, fire kobben-klasse ubåter og legger ned fem øvingsavdelinger og
fort. Kysteskadren med underavdelinger blir formelt opprettet, og kystartilleri- og marine-
inspektoratet legges ned.

Litt lenger frem i 2002, sluttføres også den omfattende snuoperasjonen med å vri resursene
fra landorganisasjonen over til den «spisse ende». Dette ved å redusere til et minimum antall
baser. Arbeidet startet med Poseidon, hvor vi reduserte fra syv til tre SDer og opprettet syv
orlogsstasjoner. I Post Poseidon og Forsvarsstudien 2000 ble denne prosessen videreført, og 
i løpet av neste år vil de tre gjenværende SDene nedlegges sammen med fem orlogsstasjoner.
Oscarsborg vil bli avlevert til Forsvarsbygg, og våre to befalsskoler BSMA og BSKA legges
ned samtidig som Befalsskolen for Sjøforsvaret (BSS) opprettes. 

Dette er noen av alle de endringene vi skal gjennomføre i 2002. Det er vemodig for meg 
å være med på å legge ned avdelinger som i lang tid har vært en del av Sjøforsvaret.

I denne sammenheng, med avviklings- og overføringsperiode knyttet til omstillingen vi
befinner oss i, vil mange bytte arbeidsplass eller forlate Sjøforsvaret for godt. Derfor er det
spesielt viktig for meg at omstillingsarbeidet foregår på en ryddig måte, og ikke ødelegger for
kanskje 40 år med gode minner og inntrykk fra Sjøforsvaret. Vi må sikre at de ansatte, som
nå flyttes eller slutter, ikke skal tenke tilbake på sine arbeidsoppgaver og sin tid i Sjøforsvaret
som uviktig. Alle har vært viktige brikker og utført helt nødvendige oppgaver tilpasset den
tiden vi er i ferd med å bevege oss fra. Det at Sjøforsvaret og Forsvaret nå endres, er et resul-
tat av at de eksterne rammebetingelsene har blitt endret, og som vi nå tar konsekvensen av i
form av helt nødvendige endringer i vår organisasjon. 

Mitt inntrykk er at personellet i hele organisasjonen vår, og på alle nivåer, har gjort en
kjempejobb i det året vi nå er i ferd med å legge bak oss. Både i den daglige tjenesten, i
arbeidet med omstillingen og i forbindelse med beredskap knyttet til terrorsituasjonen, som
har preget hverdagen vår siden den 11. september.

De operative enhetene, den «spisse ende», er som en temperaturmåler på resten av vår
organisasjon. Tilbakemeldingene jeg får og har fått, sier at vi gjør en veldig god jobb!
Fartøyer og personell som deltar i internasjonale styrker og i ulike avdelinger i utlandet gjør
en jobb vi kan være stolte av. Dette viser også at vi har et støtteapparat her hjemme som er
minst like godt. Jeg vil derfor si at jeg er stolt av den kompetansen vi har i Sjøforsvaret, og
glad for den viljen dere viser til å benytte denne kompetansen til beste for vår organisasjon.

Med dette vil jeg ønske samtlige av dere her
hjemme og i utlandet med deres familier en
riktig god jul og et fremgangsrikt nytt år!

Kjell-Birger Olsen
Kontreadmiral
Generalinspektør for Sjøforsvaret

Kjære kollega
2001 har på mange måter vært et omstillingens år for Sjøforsvaret –
både på godt og vondt. Jeg tenker da spesielt på reduksjonen i antall
sjøforsvarsdistrikter(SD) og avdelinger på land, samtidig med at vi har
tatt ut flere fartøyer av Sjøforsvarets krigsstruktur. Men, vi har også
klart å videreføre viktige elementer som MTBer i den nye strukturen,
noe som etter min mening er helt avgjørende for å ha et synlig og
troverdig Sjøforsvar også i fremtiden.
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Befalsskolen klar
med 20 vekttall

Ordningen har kommet på plass etter
et samarbeid mellom Høgskolen i
Vestfold (HVE), samfunnsfaglig av-
deling, og befalsskolene i Sjøforsvaret.
Prosjektet er forankret i Vestfold
Maritime Utdanningssenter, her
representert av rektorene for fylkets
maritime høyskoler og sjef for BSMA,
kommandørkaptein Espen Brinck-
Johnsen. Nå gjenstår bare en formell
godkjenning i Sjøforsvarsstaben
(SST), før BSMA og BSKA kan tilby
elevene 20 vekttall i «Grunnleggende
befalsutdanning – ledelse i teori og
praksis» . 

– Vi må nå se ordningen i en større
sammenheng, blant annet vurdere den
opp mot Sjøkrigsskolen (SKSK) og det
arbeidet som pågår for å få godkjent
hele utdanningsordningen vår, sier
fagleder for Personell & Kompetanse 
i SST, kommandørkaptein Hans Peder
Mogensen. Mogensen legger imidler-
tid ikke skjul på at han synes avtalen
som BSMA og BSKA har kommet
frem til med HVE er god. Og legger
til at han har tro på at dette vil falle
på plass som en del av en helhetlig
utdanningsordning. 

– Målsetningen er å få dette til også
på krigsskolenivå, sier han.

Profesjonen befal i fokus
I arbeidet med å få godkjent sivile
vekttall, valgte befalsskolene i Sjø-
forsvaret og HVE å sette fokus på
profesjonen befal, hvor befalsutdan-
ningen utgjør den innledende delen av
profesjonsutdanningen i Sjøforsvaret.
Den sjømilitære yrkesprofesjonen
består av to elementer, militær ledelse
– som er nødvendig for at befal skal
kunne fungere som ledere i fred, krise
og krig, og fagkompetansen rettet mot
den enkelte bransje. Sistnevnte for-
deles på rene bransjefag og fellesfag
for alle bransjene. 

Det sivile utdanningssystem dekker
enkelte fagområder som kan falle inn
under ledelse og militær fagutdan-
ning, men favner ikke helheten som
en militær leder må kunne mestre. 

Befalsutdanningen er tilpasset For-
svarets behov på samme måte som
sykepleierutdanningen er tilpasset
helsevesenets behov. – Lederskap går
som en rød tråd i vår utdanning, og
integreres og utvikles i alle fag, øvelser
og seminarer. Et stikkord i utdan-
ningen vi gir er «dobbel yrkesprak-
sis». Det vil si at vi utdanner både
spesialisten som fagmann og lederen
som befal og senere offiser, sier leder-
skapsoffiser ved BSMA, kapteinløyt-
nant Arild Nilsen. På befalsskolen
gjennomfører vi seminarer og øvelser
samtidig som elevene bor på internat,
noe som i seg selv innebærer at de
befinner seg i en læringssituasjon 24
timer i døgnet. Dette skiller seg ut fra
det sivile skoleverk, sier Nilsen. Erfar-
ingslæring er et annet sentralt element
i vår ledelsesfilosofi. Det at HVE med
mindre tilpasninger har godkjent
lederskapsutdanningen med 20 vekt-
tall over 2 år, er et resultat av nytenk-
ningen som HVE har lagt til grunn
ved å fokusere på forholdet mellom
teori og praksis og vår profesjon,
legger han til.

Et ekstra gode
– Det er ingen målsetning i seg selv 
å få sivile vekttall knyttet til befals-
skolen, sier Arild Nilsen. Befalsut-
danningen har i dag en høy anseelse
ute i det sivile. Men vi tar år fra
ungdommene i en fase hvor de skal
utdanne seg, legger han til. – Når det

gjelder utdanningssystemet, skal
Forsvaret være et speilbilde av det
samfunnet vi lever i. Selv om vi gir
opplæring i andre fag enn i det sivile
skoleverk, er det naturlig at utdan-
ningen vi gir vekttallsfastsettes. Vi vet
at dagens ungdom er vekttallsfoku-
serte, og når vi nå forhåpentligvis kan
tilby høyskolevekttall i vårt skole-
system, får elevene både i pose og
sekk, avslutter lederskapsoffiseren. 

Også rekrutteringsoffiser ved
BSMA, Arne Jordal, er klar i sin tale:
– Dette er veldig positivt! Sjøforsvaret
vil i fremtiden bestå av nyere materiell
som blant annet nye fregatter,
MTBer, ubåter og mineryddere, noe
som innebærer at vi har mange og
spennende arbeidsplasser å tilby ung-
dommer. Vekttallene blir et supple-
ment til den gode lederskapsutdan-
ning og teoretisk bransjeutdanning 
vi gir.

Av Stein Rørvig

Befalsskolen for Marinen
(BSMA) og Befalsskolen for
Kystartilleriet (BSKA) vil fra i
år kunne gi elevene 20 god-
kjente vekttall i høgskole-
systemet etter en gjennom-
ført 2-årig befalsskole. 

25.oktober 2001 godkjente Høgskolen i Vestfold
«Grunnleggende befalsutdanning – ledelse i teori og
praksis» med 20 sivile vekttall i det offentlige
høgskolesystemet. Disse er tydeliggjort gjennom fire
emneområder:
• Ledelse, veiledning og etikk (5vt)
• Militære fellesfag (5vt)
• Bransjefag (5vt) 
• Anvendt lederskap (5vt)

Rekrutteringsoffi
ser Arne Jordal
(t.v.) og Leder-
skapsoffiser
Arild Nilsen tror
at vekttalls-
ordningen vil
friste enda flere
til å søke befals-
utdanning.

F
oto: S

tein R
ø

rvig



4

Torsdag 22. november var dagen
for prisutdeling på Befalsskolen for
Marinen (BSMA) i Horten. Her ble
«Norges Orlogsforbunds Ærespris»,
i form av en sabel, overrakt til
fenrik Henrik Østermann. Sabelen
ble gitt Østermann for å ha vært
beste elev etter gjennomført praksis-
tid skoleåret 2000/2001. «Admi-
ralens ur» gikk til kvartermester
Eirik Skare, for å ha vært beste elev
ved BSMA under teoriåret 2000/
2001. Prisene ble overrakt av sjefen
for Sjøforsvarsdistrikt sør, flagg-
kommandør Pål Henning Sæthre,
på vegne av Generalinspektøren for
Sjøforsvaret.

Uvurderlig utdanning
– La prisvinnerne være en spore 
til inspirasjon for dere som nå er

elever, sa flaggkommandøren i 
sin tale til befalselevene. Dere vil
garantert få et kjempespennende
yrke, fortsatte han. Sjøforsvaret er
inne i en omfattende omstilling,
hvor mye handler om å ta riktige
valg. – For 37 år siden tok jeg et
«tilfeldig valg», da jeg begynte i
Sjøforsvaret. Jeg hadde lykken med
meg. Et mer veloverveid valg kunne
ikke gitt meg et bedre yrke. Mang-
foldet, utfordringene og alle de gode
kolegaene er noen av mange goder
jeg vil trekke frem. Også de av dere
som velger å slutte etter praksisåret,
vil ha med dere en uvurderlig
ballast i form av en utdanning og
praksis som dere ikke finner i det
sivile liv, avsluttet Sæthre.

Av Stein Rørvig

Prisutdeling på BSMA

Fenrik Henrik Østermann (tv) og kvartermester Eirik Skare
mottok sabel og ur under prisutdelingen på BSMA.

Statssekretær fra sjømilitære rekker

Først ute var Lyng-regjeringen,
dernest i Borten-regjeringen, så
regjeringen Nordli og nå Bondevik
II. Antagelig kom det hele like over-
raskende på kommandørkaptein
Gunnar Heløe selv som på andre.
Han har nemlig tidligere ikke vært
partipolitisk deltagende, selv om han
alltid har vært et samfunnsorientert
menneske.

Erfaring fra både sjø og land
Heløe er 42 år gammel. Etter artium
og statsvitenskap grunnfag bar det 
til Sjøkrigsskolen, hvor han ble ut-
eksaminert fra Operativ linje i 1983.
Han har bl.a. sjefskurs MTB, stabs-
skole del 1 og Canadian Forces
Command and Staff Course, som
tilsvarer Forsvarets Stabsskole del 2.
Den nye statssekretæren har variert
tjeneste fra land og sjø, inkludert
som skvadronsjef for 22. MTB
skvadron. 

I perioden 1999–2000 var han
militær sekretær for Forsvarspolitisk
utvalg (FPU), det regjeringsopp-
nevnte, politisk sammensatt utvalget,

som gav anbefalinger om utviklingen
av Forsvaret, og som ble en viktig
del av LTP 45 og Stortingets beslut-
ningsgrunnlag om Forsvaret.
Arbeidet i dette utvalget gav Heløe
innsikt i politiske og militærpolitiske
prosesser, så vel som oppdatert
dybdekunnskap om Forsvaret. Det
kommer godt med i ny jobb som
FDs nestkommanderende. 

Sommeren 2000 ble han senior
stabsoffiser i Strategi- og langtids-
planavdelingen i Sentralstaben og 
i 2001 stabsoffiser i Fellesstaben,
faggruppe styrkeproduksjon Sjø. 

Tidkrevende roller
Han er gift og småbarnsfar til to, på
henholdsvis fem og ett år. Tidligere 
i år hadde han to måneders pappa-
permisjon, og han berømmer For-
svaret for hvordan dette ble tilrette-
lagt, og de positive holdninger han
møtte. 

Jobben som statssekretær krever
tid, det samme gjør rollen ektemann
og far. Den smule fritid familien
ellers måtte ha, tilbringes gjerne på

et familiesmåbruk på Helløy i Bjark-
øy kommune, eller på hytta i Jotun-
heimen.

Gunnar Heløe ble kommandør-
kaptein i 1999. Den 26. oktober
2001 ble han utnevnt til statssekre-
tær.

Av Kjell Arne Bratli

Det vakte en viss oppmerksomhet innenfor Forsvaret – men null utenfor – at
en yrkesoffiser ble utnevnt til statssekretær i Forsvarsdepartementet (FD).
Faktisk er det fjerde gangen dette skjer. 

Statssekretær i FD, Gunnar
Heløe.
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Vi skriver desember, og sommeren
som var er bare bleke minner.
Nesten, i hvert fall. For da fotografen
ryddet pulten sin en dag i november,
dukket bilder fra en helt spesiell
begivenhet opp, bilder fra sommerens
vakreste (tre)båteventyr, nemlig den
årlige trebåtfestivalen i Risør. For
like sikkert som at festivalen arran-
geres den første helgen i august, ja
like sikkert er det at M 314 «Alta»
dukker opp i Den hvide by ved
Skagerrak og kaster glans over

arrangementet. Og ekstra glans 
ble det i år, da GIS troppet opp på
bryggekanten og innsatte ny sjef på
«Den noble Dame», som museums-
fartøyet kalles. Så med utgående sjef,
KL Bjørn Simonsen på sin styrbord
side, inspiserte kontreadmiral Kjell-
Birger Olsen besetningen med
sedvanlig presisjon og humør! Og
med dette sommerminnet, kan vi
derfor allerede nå begynne å glede
oss til sommersesongen, til båtlivet
og til trebåtfestivalen 2002. 

Seiler for fullt i STANAVFORLANT

Sommerminner …

Norske fregatter deltar nå på
kontinuerlig basis i Artikkel 5-
operasjoner i den stående atlanter-
havsstyrken STANAVFORLANT.
Samtidig skal Oslo-klassen gjen-
nomføre en fullrenovering av
kjelene på maskineriene om bord.
KNM «Bergen» vil gjennomgå
vedlikehold av sine dampkjeler,
tilsvarende reparasjonene som nå
foretas på KNM «Trondheim», og 
i neste tur «Narvik». – Dette skal
gjøre fartøyene mest mulig robuste
for å kunne seile skikkelig frem til
vi overtar de nye fregattene, sier
sjefen for overflateflotiljen, kom-
mandør Trond Grytting. –Vi kjører
besetningene ekstremt hardt for å få
til vedlikeholdet og samtidig seile i
henhold til planen. Besetningen på

«Bergen» vil avløse besetningen på
«Narvik» når hun kommer hjem 
i slutten av januar. «Narvik» går
videre inn i øvelse Strong Resolve
med STANAVFORLANT, før
styrken igjen setter kurs mot
Middelhavet for å avløse
STANAVFORMED, avslutter
Grytting. 

Vil utsette utfasing av «Horten»
Generalinspektøren for Sjøforsvaret
har i denne anledning fremmet
forslag om at utfasingen av KNM
«Horten» utsettes til alle fregattene
er gjennom sine reparasjoner. Dette
gjøres for å opprettholde kompe-
tanse og gi nødvendig seilingstid for
mannskap tilhørende fregatter som
er under reparasjon.

Klipprunden
Fregattene sliter
– De oppgavene vi har blitt pålagt, mener vi at vi skal klare.
Men nå presser vi ressursene maksimalt. Vi gleder oss til de
nye fregattene kommer.

Kommandør Trond Grytting, Bergensavisen 07.11.01.

Rappkjefta befal
– Det er et litt spesielt miljø, med mange som har behov for
å tøffe seg litt for å styrke seg litt. Det er jo mange som
synes det er litt skremmende å være i militæret.

Språkprofessor ved UiO, Jan-Terje Forlund, 
Dagsnytt 09.11.01.

Klar tale
En indre fiende er de som synes deres egen maktbase er
viktigere enn helheten. Når kontreadmiral Kjell-Birger Olsen 
i Oslo Militære Samfund går inn for en styringsmodell som
styrker generalinspektørene på bekostning av totaliteten, og
som betyr at «vi må reversere alle de beslutningene vi har
gjort i løpet av det siste halvannet år», er det en kritikk av
sjefen som ville fått konsekvenser i organisasjoner med
svakere oppsigelsesvern.

Rittmester Halvor Nilsen, Aftenposten 01.11.01.

Flere rekrutter – færre befal
Vi arbeider allerede med et minimum ansatte i dag, og selv
om min lojalitet går opp mot Forsvarets ledelse og krav om
personellreduksjoner, har jeg også et ansvar for mine
ansatte. Å drive den samme avdelingen med flere soldater
og færre ansatte, vil gå på rekruttenes sikkerhet løs.

Sjef KNM «Harald Haarfagre», 
kommandørkaptein Terje Landmark,

Forsvarets Forum 07.11.01.

Sjøforsvarets nye superskip
– «Svalbard» innebærer en enorm styrking av kapasiteten vår.

Med tanke på den kommende oljetransporten fra
Russland langs norskekysten, vil det være av svært stor
betydning å ha et fartøy som kan fungere både som red-
ningsfartøy og støttefartøy ved eventuelle bergingsop-
erasjoner.

Orlogskaptein Lars Kjøren ved KV Nord, 
Aftenposten 18.11.01.

Nytt om navn
Ny KOMSJØSØR
Flaggkommandør Arild Sandbekk er utnevnt til kontre-
admiral, og beordres som Kommandør for sjøstridskreftene 
i Sør-Norge. Sandbekk har i dag stillingen som sjef for Kyst-
eskaderen.

«Nytt fra Sjøforsvaret» gratulerer!
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Informasjonsavdelingen til SJKE
I forbindelse med at at Sjøforsvarsdisktrikt vest
(SDV) legges ned, vil Haakonsvern orlogsstasjon
overføres til Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO).
Generalinspektøren for Sjøforsvaret har derfor
besluttet at presse- og informasjonstjenesten ved
Haakonsvern skal underlegges sjefen for
Kysteskadrens organisasjon fra 1. januar 2002.
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Hun har absolutt sin klare formen-
ing om hvorfor et flertall i Stortinget
13. juni ønsket å opprettholde
missiltorpedobåtvåpenet i 2005-
strukturen, Kristin Krohn Devold.
Siden 19. oktober er hun ikke lenger
i opposisjon, men i posisjon, og det
attpåtil i Myntgata 1. For etter
hennes mening handlet 13. juni-
vedtakene om kyststaten Norge 
og nasjonens evne til å verne våre
maritime interesser. 

Flerbruksmuligheter nasjonalt 
og internasjonalt
Og statsrådens formening er like klar
på spørsmål fra Nytt fra Sjøforsvaret
om hvordan sjøforsvarets innfasing
av nytt materiell, som Skjold-
klassen, harmonerer med Defence
Capability Initiative (DCI). DCI
vektlegger egenskaper som evne til
rask deployering, mobilitet, reak-
sjonsevne, fleksibilitet og utholden-
het. – Jeg tror KNM «Skjold» kan
ha et DCI-potensiale som kan
utvikles. Konseptet har helt andre
fartøysegenskaper enn dagens
MTBer. Det er hurtig og havgående
og kan settes inn i forsvaret av olje-

og gassinstallasjonene i Nordsjøen
eller løse andre oppgaver langs
norskekysten. Forseriefartøyet er
godt egnet for spesialoperasjoner 
og også et viktig nasjonalt bidrag i
internasjonale operasjoner, poeng-
terer statsråd Kristin Krohn Devold,
som synes uttestingen i USA er
spennende. – KNM «Skjold» har et
internasjonalt potensiale. Det er
interessant at Norge kan bidra med
denne type materiell, mener forsvars-
ministeren med åtte års fartstid i
rikspolitikken, hvorav fire år som
leder av justiskomiteen. 

Demonstrere solidaritet
Å delta internasjonalt er et markant
utviklingstrekk ved det norske For-
svaret i 1990-årene. 

– Forsvaret er langt på vei blitt et
internasjonalt forsvar, hvor vi må
vise alliansen at vi er solidariske; 
at vi er blant de flinkeste i klassen,
understreker forsvarsministeren om
en deltakelse som ikke blir mindre
viktig etter terroraksjonene mot USA
og alliansens artikkel 5-operasjoner i
kjølvannet av disse.
– Derfor er det viktig
at vi bidrar med en
fregatt i STANAV-
FORLANT og en
minerydder i MCM-
FORNORTH,
poengterer stats-
råden og sier at
Regjeringen er villig
til å bidra med
ytterligere militære enheter, også fra
andre forsvarsgrener, ved behov.

Oppfølgingsproposisjon
I lys av langtidsplanen og Stortingets
vedtak 13. juni om strukturendringer
samt de pågående NATOs artikkel
5-operasjoner, vil Regjeringen se
nærmere på hvilke investeringer som
skal ha prioritet og må skyves frem 
i tid; investeringsbehov som også er
direkte knyttet til det Norge kan bli
bedt om å bidra med; investeringer
som i følge statsråden ikke nødven-

digvis er dyre, men dreier seg om
tilleggsutstyr relatert til sikkerhet 
for norske mannskaper. 

Og før årets slutt skal Forsvars-
departementet legge frem for regjer-
ingen en skisse til en investerings-
plan. Stortinget skal behandle planen
i mars 2001 som en del av oppføl-
gingsproposisjonen i kjølvannet av
Stortingsproposisjon nr. 45

(2000–2001) – Om-
leggingen av Forsvaret 
i perioden 2002–2005.
Oppfølgingsproposi-
sjonen skal også ta for
seg ulike scenarier i den
endrede verdenssitua-
sjonen med de krav
dette stiller til For-
svaret. Og at situa-
sjonen endrer seg raskt,

det mener Kristin Krohn Devold
terroraksjonene 11. september vitner
om. – Da vi behandlet Stortings-
proposisjon nr. 45 i juni, tenkte vel
de færreste på at slike hendelser
kunne komme så raskt, sier hun
ettertenksomt, og legger til at det
norske forsvaret er relativt godt
forberedt på å kunne møte nye typer
utfordringer på bakgrunn av den
pågående omstruktureringen av
freds- og krigsorganisasjonen med
vekt på mobilitet, fleksibelt, høy
reaksjonsevne, tilgjengelighet og med

Forsvarsminister Kristin Krohn Devold (H):

– For spinkelt uten missiltorpe
Oslo: – Stortinget følte at Sjøforsvaret blir for spinkelt uten MTBer; at en
håndfull fregatter er for lite. Norge har jo store økonomiske verdier i havet
samt én av Vest-Europas lengste kystlinjer!

« Et sjøforsvar uten
MTBer blir for spinkelt;
en håndfull fregatter er
ikke nok, mener stats-
råd Kristin Krohn
Devold.»F
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«Sjøforsvaret har vært
tidlig ute med å finne
kapasiteter for inter-
nasjonale forhold,
som eksempelvis
minerydderne. De har
vært en suksess!»
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edobåter!

evne til samvirke med allierte enheter
nasjonalt og internasjonalt. Videre
Forsvarets spesialenheter som med
sin høye beredskap er tilgjengelig til
enhver tid, deltakelsen i STANAV-
FORLANT og MCMFORNORTH,
alliert samtrening i Norge over år,
herunder kunnskaper om vinter-
krigføring, og sist, men ikke minst
det militære lederskapet i Kosovo,
COMKOFOR, fra april til oktober 
i år.  

Bedre balanse
Ett av Forsvarets hovedproblemer er
underfinansieringen av strukturen; 
at oppgavene ikke står i forhold til
bevilgningene. Den nye samarbeids-
regjeringen (KrF, H og V) vil derfor 
i 2002 skape en langt bedre balanse
mellom struktur og økonomi for å
skape det forsvaret som våre poli-
tiske myndigheter og Forsvaret selv
mener er nødvendig; det nye for-
svaret som i følge statsråd Kristin
Krohn Devold skal være et sikker-
hetspolitisk instrument som skal
kunne håndtere et bredt spekter av
oppgaver i fred, krise og krig nasjo-
nalt og internasjonalt; et sikkerhets-
politisk instrument som gir norske
myndigheter den handlefrihet som 
er nødvendig når situasjonen krever
det. 

Av Ola K. Christensen

Respekt er et nøkkelord

Bakgrunn:
Da menig Jarle Mong gikk rekruttskolen på Evjemoen, reagerte han på befalets krasse
ordbruk og mangel på respekt for enkeltindividet. Etter et fånyttes forsøk på å ta dette
opp gjennom tillitsmannsapparatet, sendte Mong brev direkte til forsvarssjef Sigurd
Frisvold, som lovet å foreta «korrigerende endringer». Forsvarssjefen har også sendt
brev til generalinspektørene der han ber om at problemstillingen blir tatt opp i
forsvarsgrenenes organisasjoner.

Mong tjenestegjør nå som presteassistent i Garden, hvor han opplever militæret fra
en langt mer positiv side.

– Mitt generelle inntrykk er at vi 
i Sjøforsvaret har et meget godt
forhold mellom de vernepliktige 
og vårt befal, og at rollene man
har respekteres gjensidig. Selv har
jeg ikke hørt om noe tilsvarende
det denne rekrutten opplevde på
Evjemoen – men dét betyr jo ikke
at det ikke forekommer!

Spesiell situasjon
GIS understreker at rekruttskole-
tiden er en meget spesiell situasjon
– både for befalet og de som skal
gjennom førstegangstjenesten.
Mange av instruktørene ved KNM
«Harald Haarfagre» er også verne-
pliktige som har gjennomført ut-
skrevet befalskurs ved rekrutt-
skolen, og deretter tjenestegjør på
tropp.

– På Madla har vi en meget liten
aldersforskjell mellom disse grup-
pene, og vi har veldig gode erfar-
inger med våre kvartermesteraspi-
ranter. Alderslikheten er også med
på å gjøre overgangen fra det sivile
til en militær hverdag lettere. Men
en slik situasjon fører gjerne til at
forholdet kan bli noe krampaktig,
når man skal sette seg i respekt hos
sine jevnaldrende. Krass språkbruk
blir derfor mer nærliggende i slike
situasjoner enn i andre deler av

tjenesten. Men resultatene som
oppnås på rekruttskolen er veldig
positive. Dette har jeg også sagt til
personellet ved skolen – de gjør en
kjempejobb for oss!

Ingen spesielle tiltak
GIS forteller at Sjøforsvaret ikke
har sett behov for å iverksette noe
eget program for spesielt å få bukt
med negativ språkbruk og opp-
førsel. 

– Denne problemstillingen mener
jeg at vi har ivaretatt gjennom ut-
danningen vår, og vi forsøker på
våre skoler å fortelle at det er en
forutsetning å omgås sine under-
gitte med respekt. Dette er selve
basisen i en grunnleggende leder-
opplæring, avslutter admiralen. 

Av Øyvind S. Johansen

Vi skal selvfølgelig ikke ha et system hvor en går
inn for å avtjene sin verneplikt – som i seg selv kan
være belastende nok – og blir krenket daglig
gjennom negativ språkbruk. Da må vi legge oss
flate og gjøre noe med det!

Generalinspektøren for
Sjøforsvaret (GIS), Kjell-
Birger Olsen, har «Hold-
ninger» som et av sine 
satsningsområder for Sjø-
forsvaret. Og da skal man
vise respekt for sine med-
mennesker!
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«Operasjonsrommet» er riktignok
noe billigere enn det endelige pro-
duktet. Med noen tusen kroner i
isopor, er likevel konturene og opp-
settet av konsollene sterkt medvirk-
ende til å gjøre et fremtidig arbeids-
sted mest mulig praktisk. Jobben
med utformingen av operasjons-
rommet har pågått siden august, 
og stort sett er alt på plass der det
skal være.

Prøving og feiling
Kapteinløytnant Ketil Johansen
deltar i en arbeidsgruppe som består
av personell fra Sjøforsvarets far-
tøyer, skolesenteret KNM «Torden-
skjold» og FFI. Sammen har de fått
ansvaret for å finne ut hvilket
operasjonsromoppsett som vil
fungere best i en reell sammenheng.

– Nå har vi flyttet frem og tilbake
på utstyret utallige ganger for å
kunne gjøre oppsettet så praktisk
som mulig. To versjoner skal testes 

i den endelige evalueringen, forteller
Johansen.

– Vi har allerede levert en del
endringsforslag, og regner med at
det vil bli flere. Selv om vi har gått
gjennom oppsettet for rommet med
tredimensjonal datagrafikk, er det
utrolig mye lettere å se hva som må
gjøres når man har en slik modell,
sier kapteinløytnanten.

Amerikansk på norsk
Endringene fra de gamle fregattenes

8

Praktisk modellbygging
Selv om det enda er noen år frem til fregattene av den nye «Nansen»-klassen blir å se på vannet, er
allerede den praktiske utformingen av innmaten godt i gang. På Haakonsvern, langt inne i fjellet, finnes 
det nemlig en 1:1-modell av klassens operasjonsrom!

Helikopterglede i B
F
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NH-90-glede: – NH-90 er godt
nytt også for fiskere og andre
sjøfarende med tanke på
sikkerheten, poengterer
orlogskaptein Henry Djupvik,
skipssjef på KV «Nordkapp».
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To «blå», den ene «lys» og den andre
«mørk», sitter i befalsmessa på KV
Nordkapp som pløyer seg gjennom
fiskevernesonen ved Svalbard 13.
september. Majoren heter Helge
Rasmussen og er sjef for 337-skvad-
ronen, mens orlogskapteinen heter
Henry Djupvik og er sjef på kystvakt-
fartøyet. De har nettopp sett nyheten
på tekst-TV om at Norge har valgt
enhetshelikopteret NH-90. Totalt
skal Luftforsvaret anskaffe fjorten
maskiner; åtte som erstatning for
dagens Lynx pluss seks maskiner til
de nye fregattene som en integrert 
del av fartøyets våpensystem for 
A/U-krigføring.

Forlenget arm
Siden 1981 har Lynx-maskinen fulgt
kystvaktens Nordkapp-klasse i tykt
og tynt og er kort og godt fartøyets
forlengede arm i rollen både som
vaktbikkje og som samaritan; som
vaktbikkje når den kommer over-

raskende på fiskeflåten med fiskeri-
offiserer om bord, som samaritan når
redningsmannen heises ned for å
komme skadede fiskere til unnsetning.
– Helikopter er en effektiv ressurs
som gir fartøyet et godt overblikk
over aktiviteten i området, men
representerer også en trygghetsfaktor
for dem som ferdes på havet, mener
skipssjefen.

Avisingsutstyr, kabinstørrelse 
og rekkevidde
Men Luftforsvarets Lynx-maskiner
lider under mangel på avisingsutstyr
og har begrenset rekkevidde, noe som
snart vil være en saga blott. – NH-90
medfører økt rekkevidde, avisings-
utstyr og større kabin. Dette blir
absolutt bra, mener major Helge
Rasmussen.  – For kystvakta betyr
større kabin flere inspeksjonsteam 
i ett løft og sist, men ikke minst at
helikopteret får plass til langt flere
personer under redningsaksjoner.

Dette er en vesentlig trygghetsfaktor
for dem som ferdes på havet. NH-90
vil kort og godt bidra til å gjøre
kystvakta enda mer effektiv, poeng-
terer orlogskaptein og skipssjef Henry
Djupvik. Og begge er de skjønt enige
om at det praktiske samarbeidet
mellom det lyseblå og det mørkeblå
miljøet om bordet fungerer prima.
Det er NH-90 glede i Barentshavet!
Og i 2005 er den klar for barske
operasjoner – som samaritan og som
vaktbikkje!

Av Ola K. Christensen

operasjonsrom vil bli merkbare.
Blant annet vil dette rommet ha
prosjektører som viser informa-
sjonsbilder i storskjermformat. 

– Det er merkbart at dette har ut-
gangspunkt i amerikansk teknologi
og operasjonsromfilosofi. Samtidig
har vi lagt til både egne tanker i
forhold til utforming og norsk-
produsert utstyr, forteller Johansen. 

For eksempel er konsollene ut-
formet av Kongsberg Defense and
Aerospace (KDA), mens arbeids-
gruppen har lagt til et kommando-
bord sentralt i rommet, sier han.

Og om noen år behøver Johansen 
og de andre modellbyggerne ikke
lenger «leke» med isoporklosser 
– da er de klare for alvoret i det
endelige operasjonsrommet! 

Av Øyvind S. Johansen

arentshavet

337-skvadronens
Lynx-helikoptre,
kystvaktens for-
lengede arm og
uvurderlig i kyst-
vaktens opera-
sjoner. I 2005
erstatter NH-90
«Lynx».

KV «Nordkapp»: – Bra at avgjørelsen er tatt. Og bra at
det ble NH-90, sier majoren. – Større kabin betyr flere
inspeksjonsteam i ett løft samt plass til langt flere personer
under redningsaksjoner, supplerer orlogskapteinen.
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Operasjonsromdesign – en morsom, men alvorlig oppgave for kapteinløytnantene Ketil Johansen
(f.v.), Petter Kammerhuber og Odd Erling Fure.



10

Etter nyttår kommer besetningen på
«Bergen» til å overta KNM «Narvik»
for å seile i STANAVFORLANT. For

å kunne gjøre dette, måtte opp-
øvingen av mannskapet fremskyndes 
i forhold til den opprinnelige planen. 

I rute
I løpet av uke 49 skal fregatten
generalmønstres. 

I følge skipssjef, orlogskaptein Dag
Jentoft, er fremgangen slik den bør
være.

– Vi har gjennomført sikkerhets-

opplæringen. Nå er vi igang med den
operative delen. Der trener vi sikker
og effektiv bruk av våpen- og sensor-
systemer, samt samarbeid med og
ledelse av andre fartøyer.

For «Bergen» er Flotex en viktig del
av programmet fram mot eksamens-
uken (Generalmønstringen).

– Flotex er vårt verktøy for å
komme opp på høyt nivå. For vår del
passer øvelsen godt inn i det opp-

For KNM «Bergen» er Flotex en spesiell
øvelse. Oppøvingen av mannskapet er 

fremskyndet for at de skal kunne delta i 
NATOs stående Atlanterhavsstyrke 

(STANAVFORLANT).

FFllootteexx  eerr  vvåårrtt  vveerr

Besetningen øves
intenst frem mot
generalmønstring
– og situasjonene
gjøres så reelle
som mulig.

FLOTEX

NORCCIS II (Norwegian Command
Control Information System) har
vært i bruk siden 1992 og er det
mest brukte kommando- og kon-
trollsystemet i det norske forsvaret.
Likevel har det latt vente på seg å
implementere det til bruk i Sjø-
forsvaret.

– Tidligere var dette prosjektet i
stor grad basert på bruk av Hæren,

men vi nærmer oss nå større nytte-
verdi også i Sjøforsvaret, forteller
orlogskaptein Espen Sundal fra
Forsvarets Tele- og Datatjeneste
(FTD). 

Han jobber til daglig i data-
driftsdivisjonen for NORCCIS II,
men deltar under Flotex som støtte 
til NoTG-staben.

For stort og smått
Formålet med NORCCIS II er å støtte
planlegging og gjennomføring av
fellesoperasjoner mellom sjø og land
på taktisk og operasjonelt plan. Det
skal da kunne brukes av klienter som
er ute i felt eller sjø.

Sundal forklarer at nøkkelen til
systemets allsidighet ligger i opp-
byggingen av nettverket. 
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Sjøforsvaret tar stadig i bruk nye midler for å forbedre sin operasjonsevne.Under Flotex ble
kommunikasjonssystemet NORCCIS II for første gang benyttet i maritim sammenheng.

Utprøvingen har
gått over all
forventning, sier
orlogskaptein
Espen Sundal.
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legget vi har nå – nivået er verken for lavt eller
høyt, samtidig som vanskelighetsgraden stiger
etterhvert, sier Jentoft.

Med hjelp underveis
Med seg ombord har fregatten personell fra
Sjøforsvarets skolesenter, KNM «Tordenskjold».
De bidrar som veiledere i oppøvelsesfasen, og
deltar med 3–4 personer hver uke. 

– «Tordenskjold» hjelper oss med å sette
fokus på de rette tingene til rett tid. Det er mye

greiere at vi får beskjed om mangler nå enn
senere, forteller skipssjefen.

Fornøyd
– Hittil er jeg godt fornøyd med øvelsen. Men
jeg hadde gjerne sett at vi hadde hatt flere
«sparringpartnere» med oss, understreker
Jentoft, og refererer til at bare to fregatter var
tilgjengelige under Flotex.

Av Øyvind S. Johansen

Besetningen øves intenst frem mot generalmønstring – og
situasjonene gjøres så reelle som mulig.
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I evalueringen av øvelsesutbyttet
forklarer kommandør Håkonsen
at det er tre interessenter som er
viktige å ta hensyn til. Disse er
fartøyene, Norwegian Task
Group (NoTG) – staben som
ledet øvelsen, og hovedkvar-
terene på land.

Nye erfaringer for alle parter
– I forhold til tidligere år har
færre ferdig oppøvde fartøyer
deltatt under øvelsen. Blant annet
har vi fartøyer i NATOs Atlanter-
havsstyrke og minerydderstyrke,
samt at en av våre ubåter er i
Skottland. Dette har resultert i at
vi har fokusert mindre på det
taktiske øvelsesaspekt, og heller
satt fokus på enkeltfartøyernes
nivå, som nå er nærmere målene
for generalmønstring av
mannskapet, sier Håkonsen.

Positivt sluttresultat
– Sett under ett har årets øvelse
vært vellykket. Vi har gjennom-
ført programmet slik vi ønsket,
og vi har nådd de resultater og
mål som var satt på forhånd,
avslutter styrkesjefen.

Av Øyvind S. Johansen 

Flotex 2001 er akkurat
avsluttet. Uken etter at
øvelsen er avsluttet, gir
styrkesjefen, kommandør
Harald Håkonsen, en kort
oppsummering av resul-
tatene.

Nok en
vellykket
øvelse

– Systemet er bygd på en rekke moduler.
Utfra dette kan man etter behov trekke fra 
eller legge til moduler. På denne måten kan
NORCCIS II benyttes av alt fra Forsvarets
overkommando med tre hundre brukere, til
marinejegere i felten utstyrt med bare en bær-
bar PC, forklarer Sundal.

Fremtid i fregattene?
Systemet kan dessuten ha en fremtid i de nye
fregattene.

– NORCCIS II lå opprinnelig ikke inne i
planene for de nye fregattene, og slik situa-
sjonen er, finnes det ikke noe eget system for
rapportering hjem. Men etter en demonstra-
sjon for fregattprosjektet har det nå kommet

ønsker om at dette systemet også skal brukes
på fartøyene, sier Sundal.

Positiv debut
Totalt sett har utprøvingen gått over all for-
ventning.

– Det eneste negative vi har opplevd er noen
småfeil, men ellers har alt fungert. Øvelsen har
gitt oss god erfaringsutveksling – for min del
har jeg fått mange nye ideer til utvikling av den
maritime delen av systemet, avslutter Sundal.

Og stabssjefen i NoTG, Svein Jarle Jakob-
sen, er enig: – helt tydelig at dette er et verktøy
å jobbe videre med, sier han.

Av Øyvind S. Johansen
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Kommandør Harald Håkonsen
ledet styrken under Flotex
2001.
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Fenrik Jens-Christian Roth deltar
for anledningen i Norwegian Task
Group (NoTG) som METOC – med
ansvar for å melde meteorologiske
og oseanografiske forhold som er
aktuelle for Flotex.

– Informasjon om værforholdene
gjør det lettere for ledelsen å
gjennomføre de ulike øvelsene,
forteller han.

Hva er oseanografi?
Meteorologi er et kjent begrep for
de fleste av oss, mens oseanografi er
et uttrykk som ikke er fullt så dag-
ligdags. «Havforskning» er et ord
som gjør det hele lettere å forstå.
Roth forklarer hvilken relevans
dette har for Sjøforsvaret:

– Temperatur og saltinnhold i
vannet påvirker lydforholdene i
havet, og er avgjørende for hvordan
lyden bøyes og hvor langt den
rekker. Dette påvirker igjen sonar-
forholdene, som er spesielt viktige 
i forbindelse med ubåt-jakt.

Underviser og praktiserer
Roth, med hovedfag i fysisk osea-
nografi fra Universitetet i Bergen,
begynte i Sjøforsvaret i fjor som
vernepliktig oseanograf og er nå
ansatt i samme stilling.

Arbeidet hans går hovedsakelig 
ut på undervisning, mellom annet
på Sjøkrigsskolen, for nasjonalt
langkurs og vernepliktige sonar-
operatører. Innimellom dette

medvirker han som støtteelement
for operasjonsstaben under øvelser,
med Joint Winter, Marvika og Blue
Game bak seg.

Krevende arbeid
Han må likevel innse at vær og vind
ikke alltid er like forutsigbart.

– Med det utstyret vi har om bord
er det svært krevende å gi rette
meteorologiske meldinger, medgir
han, men fortviler ikke over
situasjonen.

– Her har du alle utfordringer
tilstede, samtidig som samarbeidet
med staben er godt, så jeg stortrives
her ute!

Av Øyvind S. Johansen

Og dagens værvarsel er …

Siri Kalvig
ønsker menn til
å presentere
været på TV-
Norge – hva
med fenrik Jens-
Christian Roth i
tjenesteantrekk?

Som de norske fartøyene i øvelsen,
driver fregatten «Sutherland» med
oppøving av sitt mannskap.
Deltakelsen i Flotex passer derfor
godt inn i britenes program.

– Vi har akkurat gjennomført en

intensiv øvelsesperiode, og Flotex
gir oss muligheten til å delta i enda
flere, og gradvis mer krevende
øvelser. Dessuten får vi sjansen til å
operere med andre NATO-fartøyer
– noe som alltid er positivt, sier
orlogskaptein og sjef på «Suther-
land», Paul Thomas.

– Ikke minst er dette en anledning
til å øve i et klima vi ikke er vant til
å operere i, fortsetter han.

For det er ikke alltid like greit å
vite hva som møter en i alle situa-
sjoner. Dét fikk britene erfare, da 
de møtte vinterkulden nord for
polarsirkelen, og hadde behov for
varme hansker og ekstra klær.

– Men fartøyet har ingen pro-
blemer med klimaet – «Sutherland»
er opprinnelig bygd for nordatlan-
tiske forhold. Jeg vil faktisk mene 
at hun takler disse forholdene enda
bedre enn sydligere strøk, påpeker
sjefen.

Av Øyvind S. Johansen

FLOTEX

Brite i norsk farvann
Selv om Flotex primært er en øvelse for

Sjøforsvaret, er det ikke uvanlig med
deltakelse fra andre land. I år sto britiske
HMS «Sutherland» for det internasjonale

innslaget under øvelsen.
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Det er ikke alltid klimaet velger å spille på lag når øvelser skal arrangeres. Da kan det være greit å ha med seg
noen som kan melde vær- og havforhold.

HMS «Suther-
land» er et av
Storbritannias
nyeste fartøyer.
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– Søknadsfristen går ut 15. januar
2002 og da håper jeg at vi har 20
søkere, sier konsulent for helikop-
terprosjektet, Stefan Blanckaert.
Han har bakgrunn som taktisk ko-
ordinator i det nederlandske for-
svaret, men har norsk kone og bor
nå her i landet. 

– Jeg vil anbefale alle å søke som
mener at dette kan være noe for
dem. Og stillingen er utfordrende
og utrolig spennende, forteller han
med bakgrunn i egne erfaringer.

Samarbeid mellom sjø og luft
Luftforsvaret skal eie og drive de 
14 helikoptrene Forsvaret har
bestilt, men Sjøforsvaret kommer
til å ha eget personell om bord.

– Hva er årsaken til dette?
– Sjøforsvaret eier fregattene, og

har stilt krav til de nye maritime
helikoptrene sett i forhold til deres
operative konsept med organisk
helikopter integrert i fartøyene. Det
er sterkt ønskelig at en sjøoffiser
med kjennskap til både fregatt- og
helikopteroperasjoner fungerer som
taktisk koordinator. Dette vil hjelpe
integrasjonsprosessen mellom sjø-
og luftpersonellet, når man har et

bindeledd som snakker begge
«språk», sier Blanckaert.

Utdanning hos Royal Navy
Det å være taktisk koordinator betyr
i korte trekk at man er krigførings-
offiser. TACCOen vil også få ut-
danning som andre pilot for å
beherske nødprosedyrer sammen
med førstepiloten. Han får informa-
sjon fra blant andre sensoropera-
tøren og leder, ut fra opplysningene
han får, den taktiske innsatsen.
TACCO-en vil i tillegg bli utdannet
til å lede en hel styrke bestående av
fartøyer, fly og helikoptre som
befinner seg i en taktisk situasjon.

Utdanningen starter med en
grunnleggende periode på tre
måneder ved Luftforsvarets flyskole.
Etter perioden på Værnes utplasseres
elevene på et maritimt helikopter hos
Royal Navy, der utdanningen går
over halvannet år. Deretter kommer
en toårig operativ tjeneste ved en av
den britiske marinens helikopter-
avdelinger. 

Plikttjenesten etter utdannings-
perioden vil bli totalt åtte år. Som
utdannede TACCOer vil neste års
elever være sterkt medvirkende i test
og evaluering av de nye fregattene og
deres integrerte helikoptre. De vil
også fungere som instruktører for de
neste kullene av TACCO-kandidater. 

Nytt og spennende
Om bord på KNM «Bergen» finner
vi løytnant Stein Are Hansen, som
synes TACCO-utdannelsen virker
interessant. Hansen jobber nå som

anti-ubåt-offiser, og har således
erfaring med dette fra sitt arbeid 
på fregatt.

– Hva gjør denne utdanningen
interessant?

– For det første er dette et nytt
fagfelt for Sjøforsvaret, og gir mulig-
heten til å knytte samarbeid med
Luftforsvaret. Samtidig får man
sjansen til å være med på å starte
noe nytt. Jeg var også i det første
kullet som gikk den gjennomgående
linjen fra befalsskolen til Sjøkrigs-
skolen, og det har jo sine positive og
negative sider å gå i frontlinjen for
noe. Men det er spennende å få være
med på å skape noe fra grunnen av 
– vi får bare se om jeg er en av de
heldige som blir en del av dette,
forteller Hansen.

For andre som er interesserte i stil-
lingene vil det bli avholdt en infor-
masjonsdag på KNM «Torden-
skjold» på Haakonsvern siste uken
før jul, og da vil Blanckaert og andre
tilknyttet prosjektet være tilgjenge-
lige for spørsmål.

Av Øyvind S. Johansen
og Gisle Råsberg

Norges nye NH-90 helikoptre
vil være de første med
personell fra Sjøforsvaret i
sin besetning. Utdanningen
av to taktiske koordinatorer
(TACCO) begynner neste
høst i England.

SSjjøøffoorrssvvaarreett  ttaarr  aavv

Søkere til utdanningen må:
• ha norsk statsborgerskap
• ha gjennomført grunnleggende befalsutdanning

– ønskelig med Sjøkrigsskolens første avdeling
• tilfredsstille fysiske, medisinske og psykologiske krav
• ikke være eldre enn 35 år i 2001

– Helikopterne
som skal operere
ut fra fregattene
blir skipets
fremste kamp-
våpen, sier Stefan
Blanckaert.

Foto: NHIndustries



Om bord gjør en møbelsnekker, en
fengselsbetjent, en yrkesoffiser, en
salgssjef og en butikkeier seg klare 
til å løse bordingsoppdraget på et
objekt. Et skarpt oppdrag! 

«Go to 18 knots»
Objektet er innen rekkevidde. Feng-
selsbetjenten, i egenskap av bordings-
offiser, gjennomgår for siste gang
prosedyrene med bordingslaget som
er iført kamuflasjeuniform og marine-
blå beret. Ber hver mann nok en

gang sjekke våpenet sitt og annet
utstyr og går deretter på nett: 
«– Craig Mossfield, Craig Mossfield,
this is Sigurd H. We are coming over
for a visitation on your starbord
side. Go to 18 knots.» 

«Sigurd H», påklistret Heime-
vernet og HV-logo på styrbord og
babord side, innhenter raskt M/S
Craig Mossfield, et utenlandsregis-
trert handelsfartøy norske myndig-
heter få minutter tidligere omdiri-
gerte og beordret til å legge om
kursen og gå til en nærmere angitt
posisjon. 

«– Sikringsmann en, to og tre,
iverksett!» På ordre fra bordings-
offiseren entrer møbelsnekkeren,
salgssjefen og butikkeieren M/S
Craig Mossfield i rask rekkefølge èn
etter èn og med yrkesoffiseren og
sjefen for bordingslaget tett i hælene.

Visiteringen har startet! Kontroll-
offiseren gjennomgår skipspapirene
for å sjekke forhold som IMO-
nummer, antall besetningsmed-
lemmer og anløpsmelding.

Årlig trening
Møbelsnekkeren, fengselsbetjenten,
salgssjefen og butikkeieren har alle
det til felles at de utgjør et bordings-
lag i Arendal Sjøheimevernsområde
821 og er inne til den årlige trenin-
gen sammen med resten av perso-
nellet i SHV-området utgruppert 
på kystmeldeposter, fartøyer og på
kommandoplassen (KO). 

M/S Craig Mossfield er slettes ikke
noe handelsfartøy, men spilles av KV
«Agder» i indre kystvakt (IKV). KV-
personellet opparbeider seg god
lokalkunnskap langs kysten; lokal-
kunnskap som er ett av Sjøheime-
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Ærøyabassenget: I tretti knop kommer
«Sigurd H» til syne fra sitt skjulested bak en

holme mellom fyrene Lille og Store Torungen.
Den svartmalte bordingsbåten formelig

spretter over bølgetoppene mens skum-
sprøyten står om baugen. 

Sivile på «skarpt 
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vernets og HVs-«suksesskriterier».
Sjøheimevernet og indre kystvakt 
har enkelte sammenfallende opp-
gaver som å overvåke, identifisere
og rapportere maritim aktivitet,
håndheve anløpsreglement og om
nødvendig borde, eller visitere som
det heter i fagterminologien, et
fartøy. 

Nødvendig oppøving
Hva slags utdanning får bordings-
laget før det slippes «løs» på M/S
Craig Mossfield og andre «intet-
anende» i den norske skjærgården?
Sjøheimevernet har et standardisert
program for oppøving der leksjonene
på timeplanen er bredt faglig sam-
mensatt teoretisk og praktisk: bruk
av eget våpen og vernemaske, los-
regler og anløpsreglement for far-
tøyer som seiler i norsk farvann,

maritime sivile og militære ord og
uttrykk, fartøyskjenning, bordings-
lagets prosedyrer for opptreden i
bordingsbåten og entring av fartøy,
adferd om bord generelt og ved
spesielle situasjoner, herunder fysisk
sikring av laget. For skulle noe
dramatisk oppstå og laget straks må
gå fra borde, skal tilbaketrekkingen
gjennomføres på en taktisk god og
sikker måte, bruk av våpen inklu-
dert, hvis situasjonen på fartøyet
eskalerer og situasjonen kommer ut
av kontroll!

Ett av stikkordene for en vellykket
og profesjonell bording er drill. – Vi
må opptre høflig og korrekt og frem-
stå profesjonelle på alle områder,
praktisk som holdningsmessig, for-
teller bordingsoffiseren. Gjør vi noe
galt, kan det eksempelvis få økono-
miske følger for reder og befrakter

og diplomatiske konsekvenser for
Norge og andre stater.

Når bordingen er over, spør Nytt
fra Sjøforsvaret møbelsnekkeren,
fengselsbetjenten, salgssjefen og
butikkeieren om opplegget rundt
årets trening. Svaret lyder entydig. –
Motiverende, fordi det skjer noe hele
tiden, og det som skjer er seriøst og
ordentlig. Slik fremmes god motiva-
sjon, lyder det unisont fra laget. Den
årlige treningen er et godt avbrekk
fra den sivile jobben, mener gjengen
med en snittalder på ca. 28 år, som
til sammen har 16 årlige treninger på
sitt militære «rulleblad».

Av Ola K. Christensen

Økende
betydning: 
– I takt med om-
stillingen i Sjø-
forsvaret, med
færre operative
marinefartøy,
blir behovet for
og betydningen
av Sjøheime-
vernet større,
fastslår general-
major Odd
Frøise Tangen,
generalinspektør
for Heimevernet
(GIHV). 

Alle foto: Stein Bay Styrvold

oppdrag»
Nærsikring: Bare få minutter etter at alarmen gikk, har
bordingsbåten «Sigurd H» fra sitt skjulested innhentet 
det utenlandsregistrerte handelsfartøyet «M/S Craig
Mossfield». Bordingslaget skal ivareta sikkerheten til
kontrolloffiseren. 

SHV-fakta: 
• 10 SHV-avsnitt underlagt HV-distriktene 
• 32 SHV-områder underlagt SHV-avsnittene
• Ca. 4 900 befal, utskrevet ledende menige og menige 
• 235 fartøyer på ca. 70 fot (stort sett i daglig aktivitet i

kommersielle)
• 77 hurtiggående (sivile) båter (rekvireres og utrustes

av Sjøforsvaret)
• 74 kystmeldeposter (stasjonære og mobile)

Sjømilitær beredskap i kyst-Norge: Med sin lands-
dekkende organisasjon kan SHV i løpet av timer stille
enheter til disposisjon der oppdraget kan være bevokt-
ning og kontroll av sjøområder. Indre kystvakt
underlegges SHV ved mobilisering. 



Denne avtalen innebærer at Sjøkrigs-
skolen og den fremtidige Befalsskolen
for Sjøforsvaret (BSS) vil benytte det
ærverdige seilfartøyet 16 uker hvert 
år fremover. Denne løsningen viser
seg å være fordelaktig for begge
parter. Sjøkrigsskolen kommer til å
benytte skipet tre uker i høysesongen,
hvor det betales markedspris. Resten
av seilingsperioden har man kommet
frem til en god avtale.

– Det er vanskelig å si akkurat
hvordan de ulike alternativene står
mot hverandre økonomisk, siden
«Horten» også har blitt benyttet til
andre formål enn skoleseiling. Men
denne avtalen er gunstig både for oss
og stiftelsen som eier Statsraaden, sier
sjefen for SKSK, kommandør Atle
Karlsvik.

Fokus på gode sjøoffiserer
«Statsraad Lehmkuhl» vil bli benyttet
på befalsskolen og første året på Sjø-
krigsskolen. De to siste årene vil
kadettene få praksis på Sjøforsvarets
egne fartøyer.

– Samlet sett vil kadettene få mer
seilingstid enn tidligere. Dette forut-
setter da et godt samarbeid med sjefen
for Kysteskadren (SJEKE) og Kyst-
vaktinspektøren, når det gjelder å gi

elevene tid på gråmalte fartøyer under
siste halvdel av utdanningen, under-
streker kommandøren.

– Vi ønsker å ha fokus på en skole
der vi utdanner gode sjøoffiserer, og
det får vi gjennom praksis på sjøen. 
I så måte er seilskuter en god løsning.
Her får vi gitt grunnleggende opp-
læring i sjømannskap, samt at vi får
testet kadettene i leder- og personlige
egenskaper. De skal bo og leve under
tette forhold, og i nær kontakt med
naturelementene, noe de aldri vil få
oppleve i en simulator. På et tidlig
stadium er derfor Statsraaden bedre
egnet til dette formålet enn «Horten».
Jeg mener at dette utvilsomt bringer
utdanningen et langt steg fremover,
fortsetter Karlsvik.

Sterkt markedsføringselement
Toktene med Statsraaden vil også
benyttes sterkt i rekrutteringen til
utdanning i Sjøforsvaret. 

– Avtalen åpner for sjansen til å
seile verden rundt og besøke frem-
mede havner. Det er ingen tvil om at
dette skaper en mer eksotisk ramme
rundt utdanningen, sier skolesjefen.

Karlsvik avslører at til høsten vil
først elevene ved BSS dra på tokt til
Kanariøyene og Azorene, før SKSK-
kadettene overtar og seiler til Karibien
og oppover østkysten av USA.

– Men jeg har sagt til førsteårs-
kadettene at det er helt uaktuelt å
stryke i år for å være med på den
turen. Det går ikke, sier Karlsvik 
og smiler.

Av Øyvind S. Johansen
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Sjøkrigsskolen
tar rev i seilene
Skoleskipet KNM «Horten»sine dager er talte,

og Sjøforsvaret må finne andre alternativer. Nå
har Sjøkrigsskolen (SKSK) inngått en avtale

om bruk av barken «Statsraad Lehmkuhl» 
de neste fem årene.

Rå seilmaskiner
I tillegg til avtalen har Sjøkrigsskolen også gått til
innkjøp av to havseilere til undervisningsformål. Disse
har ti køyeplasser og vil bli benyttet året rundt av
SKSK.

– Havseilerne av typen X-99 er to «rå» seilmaskiner,
kommenterer skolesjef Karlsvik entusiastisk.

Det gamle skole-
skipet «Statsraad
Lehmkuhl» skal
igjen sørge for at
fremtidens sjøfolk
får den bakgrunnen
de trenger.

Skolesjefen,
kommandør Atle
Karlsvik ser frem
til å sende kadet-
tene sine ut på
havet med ærver-
dige «Statsraad
Lehmkuhl».
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