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Det er en skuffet – og selvkritisk – general-
inspektør som har tatt i mot Nytt fra
Sjøforsvaret på sin «pendlerlugar» i Park-
veien i Oslo. Kjell-Birger Olsen trodde
nemlig – og tror fortsatt – at MTB-våpenet
er såpass viktig for kyststaten Norge at
Regjeringen ville velge å beholde – og
fornye – missiltorpedobåtvåpenet. Men
«langtidsproposisjonen» viser noe helt
annet. 

Hva med troverdigheten?
Kontreadmiralen er derfor skuffet på egne
vegne. Og på vegne av Sjøforsvarets an-
satte, som gjennom de siste årene er blitt
fortalt at når landorganisasjonen krympes,
skal de innsparte kronene brukes til å
fornye det sjøgående materiellet, som åtte
nye SKJOLD-klasse missiltorpedobåter,
som sammen med fjorten moderniserte
HAUKer skulle utgjøre stammen i morgen-
dagens MTB-våpen. – De åtte gjenværende

i STORM-klassen ble til og med lagt i
opplag for godt lenge før tiden for å ha råd
til å investere i, samt drifte kun to MTB-
klasser, poengterer generalinspektøren.
Han er rett og slett redd for at troverdig-
heten til ham og Sjøforsvarets sjefer er
svekket i kjølvannet av langtidspropo-
sisjonen. – Allerede lenge før Forsvarsstudie
2000 fortalte vi våre ansatte at penge-
bruken måtte vris fra støtteapparatet og til
den spisse enden – til primærvirksomheten.
Parolen min var entydig: «Dette er målet
for omorganiseringen, og slik når vi det.
Dette skal vi få til». Men resultatet viser jo
noe helt annet. At vi ikke fikk det til!

– Har du dermed holdt Sjøforsvarets
ansatte for narr, generalinspektør?
– De ansatte ble fortalt at dette var opp-
skriften for å beholde et troverdig sjø-
forsvar. Daglig får jeg signaler om frustra-
sjon blant ansatte. Denne bør derfor rettes
mot meg som GIS. Og det bekymrer meg
dersom personellet mister tiltro til
ledelsen!

– «MTB-argumentene» har ikke nådd frem.
Hvorfor?
– Sett i lys av det brede oppgavespekteret
missiltorpedobåtene skal ivareta i fred,
krise og krig, virker det rett og slett ulogisk
å fjerne en hel våpenart. Jeg har tydeligvis
ikke nådd frem med argumentene, nemlig 
å skape den nødvendige forståelsen for at
Forsvarets MTBer har langt bredere opp-
gaver enn bare invasjonsforsvar. Enkelte
hevder at KNM kan kjøpe mindre og
enklere fartøy i stedet for SKJOLD og
oppdatert HAUK. Vi «marinemennesker»
ser imidlertid på plattformer som kan
brukes over hele konfliktskalaen – fra lav-
intensitet til høyintensitet. Og hva er det
som gjør at enkelte miljøer i Forsvaret er 
så lite opptatt av MTBenes fredstidsopp-
gaver langs kysten? Ta eksempelvis
Schengen-samarbeidet, som er en ny mari-

Feilslått s

«Politikerne må klargjøre
hva nasjonen skal bruke
forsvarsmakten til. Hvis
ett av svarene er å være
tilstede og tilgjengelig
langs kysten og håndheve
kystovervåkingen – hvis
det er en viktig oppgave
også sett i lys av vinterens
grunnstøtinger med kom-
mersielle skip langs kysten
– ja da er det et paradoks
at man fjerner en av kapa-
sitetene nettopp for over-
våking og rask reak-
sjonsevne, nemlig MTB.»

Ut med STORM-klasse MTB, ned med antall baser, bort med distrikt-
ene – og inn med SKJOLD for å erstatte STORM. Det har i hvert fall
vært strategien til GIS for å frigjøre driftsmidler til mer kuler og krutt. 
– Sjøforsvarets ansatte er blitt fortalt at dette var veien å gå. Så blir
likevel MTB-våpenet foreslått nedlagt for godt. Jeg har altså ikke nådd
frem med mine argumenter og har dermed ikke gjort den jobben godt
nok, medgir GIS. Nå spør han seg om strategien kort og godt har vært
feilslått.
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tim dimensjon. Hva med aspekter
som tilstedeværelse, overvåking og
kontroll langs kysten? En MTB er en
ypperlig plattform som kan reagere
hurtig med tanke på å hevde suve-
renitet i sjøterritoriet samt støtte
kystvakten dersom behovet skulle
oppstå.

Eremitten K-B
K-B Olsen overtok GIS-stolen en
vårdag for ett år siden. Tiden på og
utenfor Huseby siden april i fjor har
vært lærerik for bergenseren med
status som pendler. Å være eremitt 
i hovedstaden, går visst også an å leve
med, skal vi tro ham. – Uten familien

boende fast her i hovedstaden er jeg
selvsagt mye friere til blant annet å
delta på arrangementer på fritiden.
Selvsagt kan det til tider være
stusselig å være så mye borte fra kone
og barn, som jeg ser så ofte jeg kan
hjemme i Bergen. Dessuten kommer
kona hit fra tid til annen, forteller
pendleren, og trekker særlig fram
forholdet til barnebarna; to gutter på
henholdsvis fem og to og et halvt år.
– Kontakten med guttene er viktig.
Det har vel sammenheng med at jeg
av yrkesmessige årsaker ikke fikk
fulgt godt nok med i mine egne barns
oppvekst, ettersom vi var på sjø-
tjeneste fire til fem måneder sammen-

hengende av gangen. Og når jeg ser
hvor fort et barn utvikler seg bare på
få måneder, skjønner jeg jo nå i etter-
tid at det er lett å miste noe på veien.
Det var vel slike ting man ikke reflek-
terte over den gang, sier K-B etter-
tenksomt. 

Om det til tider kan oppleves noe
tungt å være generalinspektør Kjell-
Birger Olsen, ser bestefar Kjell-Birger
Olsen frem til særlig en begivenhet 
i inneværende år: Et nytt barnebarn
er på beddingen. Og er han riktig
heldig, kan det jo tenkes at også
SKJOLD-klassen sjøsettes! 

Av: Ola K. Christensen
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Støtter Forsvarssjefen: – FSJ har gjort det eneste rette, nemlig gjennom FS 2000 å anskueliggjøre for omverdenen hva som er mulig å få av
forsvar for en gitt sum penger. Tenk bakover i tid, der vedtatte planer aldri er fulgt opp politisk med nødvendige bevilgninger. Men jeg
misliker selvsagt aller mest at studien etter min mening ikke løser de sjømilitære oppgaver fullt og helt fordi missiltorpedobåtene mangler i
strukturen. Sammenhengen mellom utfordringer og struktur harmonerer ikke. 

strategi?

▼
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«Det bekymrer
meg at vi ikke
klarer å rekrut-
tere flere kvinner
samt at så
mange slutter,
særlig rolle-
modellene som
skal motivere og
inspirere.»

«Noe av det
som har gle-
det meg mest
i løpet av
dette året
som general-
inspektør, var
da vi endelig
kunne signere
fregattkon-
trakten.» 

– Jeg er mektig imponert over
konstruksjonen, dimensjonene og
håndteringen av byggingen av skroget,
fortalte en fornøyd kontreadmiral Jan
Jæger, etter «Svalbards» jomfrutur i
Bærøfjorden ved Kragerø. Sjef Sjø-
forsvarets Forsyningskommando
(SFK) takket arbeidere ved «Tangen
Verft» for godt arbeid og overrakte
SFKs våpenskjold som et synlig tegn
på det gode samarbeidet. – Det er ikke
hvem som helst som leverer til Sjø-
forsvaret. Vær stolte av arbeidet dere
har gjort, understreket Jæger.

Ny giv til Kystvakten
Også Kystvaktinspektøren, flagg-
kommandør Alv Håkon Klepsvik,
hadde bare godord om det nye
fartøyet. 

– Dette er en merkedag for
Kystvakten. «Svalbard» vil bety en
betydelig styrking, påpekte han, og
overrakte boken om Kystvaktens
historie til arbeiderene. – Dere er nå
selv en del av denne historien, la 
han til.

Videre til Tomrefjorden
KV «Svalbard» er nå fraktet til
Tomrefjorden og «Langsten Slip &
Båtbyggeri» for videre bygging. Av de
675 millionene «Svalbard» koster å
bygge, havner 575 av disse hos «Lang-
sten». – Vi er kostnadsmessig i rute,
forteller prosjektleder for KV «Sval-
bard», orlogskaptein Kristian
Demmo, som opplyser at fartøyet 
skal stå ferdig 16. desember. 

Av Erik Madssen

Stabelavløping KV
«Svalbard»
Skroget til det som skal bli Sjøforsvarets største fartøy, KV
«Svalbard», ble sjøsatt i Kragerø lørdag 17. februar. 

KV «Svalbard» kjenner på vannet for første gang. 

«Det gleder
meg når vi får
positive til-
bakemeldinger
om norske
enheters inn-
sats inter-
nasjonalt. Det
betyr at vi gjør
noe rett.»

«Nei da, jeg har
ikke bare «ja-
mennesker»
rundt meg. En
av utfordringene
er å få frem mot-
forestillinger slik
at meninger kan
brytes.»
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Nytt om navn
Ny forsvarsattaché i Riga
Kommandørkaptein Tor Egil Walter beskikkes til forsvarsattaché
ved ambassaden i Riga. Tidspunkt for tiltredelse er satt til 
1. august 2001. Walter gis midlertidig grad som kommandør 
for disponeringen varighet.

Røn i ny stilling
Kontreadmiral Ole-Gerhard Røn beordres i stillingen som
Assistant Chief of Staff, Intelligence Division HQ Allied Powers
Europe (SHAPE), fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet
bestemmer. Røn kommer fra stillingen som Kommandør for
Sjøstridskreftene i Nord-Norge.

Sjef Forsyningsdivisjonen SFK
Kommandørkaptein Kjell Furuberg utneves til kommandør i Sjø-
forsvaret, og tiltrer stillingen som sjef Forsyningsdivisjonen ved
Sjøforsvarets Forsyningskommando (SFK). Furuberg kommer 
fra stillingen som midlertidig nestkommanderende ved SFK.

Nestkommanderende SFK
Kommandør Finn Hugo Gustavsen er utnevnt til flaggkommandør 
i Sjøforsvaret, og tiltrer stillingen som nestkommanderende ved
SFK. Gustavsen kommer fra stillingen som divisjonssjef i Pro-
sjektdivisjonen ved SFK.

Nye MTB-sjefer
Løytnantene Sten Richard Larsen og Dan Greve Skjoldal kunne
17. mars heise kommandovimpel som skipssjefer på MTB, etter
bestått sjefskurs.

«Nytt fra Sjøforsvaret» gratulerer!

Klipprunden
Klar tale fra Høyre
– For å få støtte fra Høyre må Regjeringen øke størrelsen på
Hæren, stoppe utfasingen av MTBer og ikke kutte i antallet
kampfly (…) Vi kan ikke ha et Forsvar som i hovedsak skal
operere i utenlandsoperasjoner, sier Høyreleder, Jan Petersen.
Aftenposten interaktiv, 16. februar 2000

Ikke gi opp
– Lødingen kommune og de ansattes organisasjoner må ikke gi
opp kampen for å fortsatt bevare en viss aktivitet ved Nes fort. (…)
Et flertall av politikerne på Stortinget mangler rett og slett
kunnskap for å forstå konsekvensene av et vedtak der kystfortene
fases ut, sier stortingspolitiker Kenneth Svendsen (Fr.p.).
Vesterålen, 12. mars 2000

Hågensen tror på MTB-flertall
– Aldri har Ap-regjeringen skuffa meg mer i en enkeltsak, sier 
Yngve Hågensen. Men LO-lederen tror på MTB-flertall på Stortinget. 
– Penger er ikke noe argument. Jeg er særdeles skuffa over
regjeringens kortsiktige tenking og tafatte begrunnelse. Mangel på
penger er ikke noe argument. Hvor er perspektivene?, spør han.
Fædrelandsvennen, 13. mars 2000

Kritikk fra Skorgen
Tidligere øverstkommanderende for Forsvaret i Nord-Norge sier 
i et intervju med «Romsdals Budstikke» at han misliker sterkt at
Forsvarssjefen prøver å legge press på dagens offiserer slik at 
de ikke får komme med kritiske innspill til planene om framtidas
forsvar. – Det handler ikke om lojalitet, men å få lov å mene noe
og å fortelle ikke minst stortingspolitikerne om konsekvensene av
forslagene som er lagt fram, sier han.
NTB, 22. mars 2001 

Legger ned seg selv
Marinens Krigsveteranforening avdeling Horten har lagt
ned seg selv. I januar overleverte noen av foreningens
medlemmer midlene fra foreningen til Marinemuseet,
som etter statuttene skal få midlene når foreningen
legges ned. Selve Marinens Krigsveteranforening
sentralt har varslet at foreningen blir nedlagt i 2005, i
forbindelse med markeringen av unionsoppløsningen. 
På bildet ser man Lars Yggeseth, Adolf Helleseth og Nils
Laberg overrekker en sjekk på 2500 kroner til sjef for
Marinemuseet, kommandørkaptein Ingvar Fosheim.

«Steenslands pris» 2001
Kapteinløytnant Marius Resberg Olsen ble tildelt
«Steenslands pris» på Sjøkrigsskolen (SKSK) 2. februar.
Prisen, oppkalt etter vernepliktig orlogskaptein Inge
Steensland, tildeles elever i avgangsklassene KS 2, og
har bakgrunn i Steenslands innsats under annen ver-
denskrig. I kampen mot tyskerne viste krigshelten ansvar,
besluttsomhet, pågangsmot og initiativ. – Det er noen av
disse egenskapene en prisvinner skal gjenspeile, forteller
kapteinløytnant Ronny Angeltvedt ved SKSK. Resberg
Olsen fikk overrakt diplom og kronometer, i tillegg til en
sjekk på 40 000 kroner, for innsatsen under utdannelsen.
Pengene kommer fra legatet Steensland opprettet i
1989–90. 

– Prisen går til en verdig vinner, påpeker Angeltvedt.
Marius Resberg Olsen tjenestegjør for tiden ved MTB-
treningssenteret, Haakonsvern.
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– I operasjoner arbeider enhetene
hele tiden sammen, og ikke som
selvstendige fartøyer. Gjennom et
gjensidig samarbeid får de ulike
enhetene størst mulig øvingsutbytte,
påpeker MTB-inspektør, komman-
dør Vidar Tollefsen. Han leder den
maritime delen av nasjonens største
forsvarsøvelse dette året: «Joint
Winter». Med seg har Tollefsen
nærmere 40 marinefartøyer, støtte-

avdelinger og den nyopprettede
Kystjegerkommandoen.

Variert program
De to første ukene av øvelsen
gjennomgår enhetene et variert
program der interne rutiner og
ferdigheter blir prioritert. – I denne
perioden legger vi mer vekt på
utbyttet, og tenker mindre på om
øvelsene er lagt inn i en realistisk
«setting», understreker komman-
døren. Etter hvert øker kravet til
samarbeid mellom fartøyer og
avdelinger. – Den siste uken deler vi
flåten i to, og spiller «krig» mellom
øvelsens Northland og Southland.
Først da ser vi om alt fungerer slik
det skal, sier Tollefsen, som tror
Sjøforsvaret vil få store utfordringer

med å løse oppdrag som dette om
noen år. – Med de foreslåtte
endringene i flåtestruktur vil det bli
vanskeligere å kunne gjennomføre

Joint Winter 2001

– Min fokus ligger i at alle enhetene
skal få et maksimalt øvingsutbytte,
sier leder for den maritime delen av
«Joint Winter», kommandør Vidar
Tollefsen.

Øve inn flernasjonale fellesoperasjoner under
vinterforhold. Slik er hovedmålet for Forsvars-
sjef Sigurd Frisvolds høyest prioriterte øvelse
dette året formulert. «Joint Winter» samlet
nærmere 11 000 soldater fra 10 nasjoner i
våre nordligste områder.

Maksimalt øvingsut
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KNM «Bergen»
blir liten i
forhold til tank-
skipet «Fort
George». Her
fra bunkrings-
øvelse i Vest-
fjorden.
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Vi møter «innleid» stabssjef,
orlogskaptein Dag Jentoft, i
døråpningen til den gråmalte
klossen. Inn kommer vi nemlig
ikke. I allfall ikke med kamera.
– Containeren inneholder en
god del krypterte meldinger,
men selve arbeidet er ikke
hemmelig, forklarer Jentoft.
Sammen med rundt 20 andre
offiserer fra Sjøforsvaret, styrer

han det mobile kommando-
senteret under «Joint Winter»,
også kalt NoTG. Øvelsen er en
viktig generalprøve før kon-
septet får sin eksamen under
øvelse «Blue Game» i april/mai.
Da vil det stå tre containere ved
siden av hverandre på
«Hortens» helikopterdekk.

Store fordeler
– NoTG-konseptet gjør oss i
stand til å lede maritime ope-
rasjoner på en helt ny måte,
forteller Jentoft. Sjef, Vidar
Tollefsen, er enig. – En ledelse
som sitter på land resulterer i
lite fleksibel styring, sier han.
Lignende konsepter finnes alle-
rede i en rekke NATO-land, og
er bruk blant annet i den
stående Atlanterhavsstyrken.

Ingen fast stab
Alle 20 i NoTG-staben er inn-
leide til «Joint Winter». Så
langt har konseptet ikke fast
personell. – Dette er et helt
klart savn, som vi forhåpent-
ligvis retter opp etter somme-
ren, når 5–7 stillinger utlyses,
sier Tollefsen. Men lyspunktet
er at alt i containeren fungerer
allerede nå. – Med tanke på at
ingen av oss har arbeidet særlig
mye med dette før, synes jeg
konseptet fungerer utmerket,
påpeker Jentoft, som selv aldri
har arbeidet med noe lignende
før «Joint Winter». Høy, og
ikke minst, variert kompetanse,
ser ut til å være nøkkelen til
suksess.

Av Erik Madssen

Styres fra container
De maritime styrkene
under «Joint Winter» ble
styrt fra en 10 kvadrat-
meter stor container på
helikopterdekket til KNM
«Horten». Navnet er
Norwegian Task Group
(NoTG).

Hit, men ikke lenger: Stabssjef
for NoTG-konseptet under
«Joint Winter», orlogskaptein
Dag Jentoft, vil ikke vise
innsiden av containeren til
offentligheten. – Men arbeidet
går utmerket, opplyser han.

tbytte

Krig om retten til olje og fisk, og et storpolitisk spill om å få resten
av verden på sin side. Slik oppsummeres scenarioet rundt Norges
største forsvarsøvelse, «Joint Winter». Konflikten står mellom
naboene Northland (N) og Southland (S), og går langt tilbake i

«historiebøkene». Etter et vellykket angrep på 80-tallet har S
kontrollert N og landets store oljeressurser i en lengre periode,
men i fjor slo N tilbake. Nå må S for all del hindres i å motta
forsterkninger fra NATO. Da vil spillet være slutt. 

sjøoperasjoner som dette, først
og fremst fordi tallet på far-
tøyer blir så lite, mener han.

Positiv konklusjon
Da «Nytt fra Sjøforsvaret»
besøkte øvelsen, var det enda
noen dager igjen av «Joint
Winter». – De ulike enhetene
holder en varierende kvalitet,
mye på grunn av ferske mann-
skaper. Men øvelsen har gått
bra. Det er jeg veldig fornøyd
med, er Tollefsens foreløpige
konklusjon.

Av Erik Madssen

Nord mot sør
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– Altfor mange kritikere ser ikke bredden av dagens
konfliktskala, sier Midttun. Skipssjefen mener «Narvik» i
dag løser 9 av 10 oppgaver på en utmerket måte. – I dag
skyter man ikke på alt som rører seg. Tilstedeværelse,
myndighetsutøvelse og redningstjeneste er eksempler på
oppgaver som i dag har høy prioritet. Mange setter altfor
stor fokus på fregattenes manglende våpensystemer. Jeg
vurderer fartøyene i samvirke med andre fartøyer, og ser
at vi fremdeles har noe å bidra med, understreker
orlogskapteinen.

8

Joint Winter 2001

Gammel dame holder 

– «Oslo-klassen» seiler først og fremst for 
å løse primæroppgavene til Sjøforsvaret,
hevder orlogskaptein Hans Petter Midttun.
Skipssjefen på snart 35 år gamle KNM
«Narvik» er lei av snakket om fregattenes
manglende stridsevne.

Sikter høyt: Orlogskaptein Hans Petter Midttun mener KNM «Narvik»
fremdeles kan løse sine primæroppgaver. – Altfor stor fokus på våre
manglende våpensystemer, sier han, og henviser til kritikerne. I høst fyller
fartøyet 35 år.
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– Tromsø skal forsvares for en hver
pris, forklarer batterisjef, kaptein-
løytnant Erik W. Mohn, og beordrer
fire lag med lette missilbatterier
(LMB) i området rundt Rødberg-
odden ved Malangen i Troms. Om 
få timer er store deler av Marinen
forventet ved innløpet av fjorden. 
– Men lenger kommer de ikke. Fire
missillag ligger i skjul, klare til å
stoppe fartøyene, forklarer Mohn.

Optimale forhold
Ordremøtet på Tennskjær er kort 
og hektisk. Tiden jobber mot kyst-
artilleristene. Alle lagene skal ha
detaljer om nattens oppdrag.
Operasjonen styres fra ledelsesbåten
KA 5 «Møvik». – Dette skal bli
knakende festlig, ler Mohn, og roer
ned lett nervøse lagførere. Natten
skal tilbringes ute i kulden. Med
blikket mot horisonten. – Den store
utfordringen blir å identifisere
fartøyene. LMB baserer seg på

optisk sikt, ikke på radar. Vær og
føre blir derfor viktig, påpeker den
unge batterisjefen. I kveld skinner
stjernene over Malangen.

Ingen sjanse
Det blir mye venting i minusgradene
for missillagene. I operasjonsrommet
på «Møvik» derimot, er det full
rulle. Sambandslinjene skal testes,
stridsbåtene kamufleres. Det gjelder
å ha kontroll. Hele tiden. En time
etter midnatt kommer meldingen om
at KNM «Horten» er identifisert, og
det beordres ild. Flere lysglimt sees
fra fjellsiden over fjorden. – Mange
treff. Her hadde ikke fartøyene hatt
en sjanse, konkluderer Mohn, som er
fornøyd med nattens oppdrag. Skal
han sette fingeren på noe, må det
være samarbeidet med MTBene. 
– Vi skal øve mer, og bli gode.
Veldig gode.

Av Erik Madssen

Kystjegerkommandoen deltok for første gang under den 
årlige øvelsen «Joint Winter». «Nytt fra Sjøforsvaret» ble 
med et missillag på tokt. Oppdrag: Forsvare Tromsø mot 
Den Kongelige Norske Marine.

LMB stoppet Marinen!

KNM «Narvik» under årets «Joint Winter».   

koken

Stille før stormen: Missillaget er klart. Men hvor er fartøyene?

Kompetanse og holdninger
– Egentlig er det besetningen som definerer et fartøys
kapasitet, mener Midttun. Han tror mentaliteten, kompe-
tansen og mangfoldet blant norsk personell er helt i
verdenstoppen. – Norske fregatter fungerer som forbilde
for andre, dette til tross for at vi er en av få nasjoner som
fremdeles har vernepliktige på fartøyene. En svakhet er at
de menige dimitterer når de virkelig begynner å fungere
om bord, sier skipssjefen, som tror Sjøforsvaret mer og
mer går mot en vervet løsning. – Det står stor respekt av
de vernepliktige, men jeg tror vi trenger personell som
kan tjenestegjøre over lengre tid. Det vil gi stabilitet,
påpeker han.

Jubileum
Til høsten feirer «Narvik» 35 års dag. Det skjer som
medlem av NATOs stående Atlanterhavsstyrke
(STANAVFORLANT), trolig i Afrika. – Gleder meg
allerede, forteller Midttun. Jubileet blir spesielt, mye
fordi «Narvik» er eneste fartøy i flåten som fremdeles
seiler, 33 år siden første gang. – Ja, det er helt riktig.
«Narvik» seilte i STANAVFORLANT i 1968, og gjør det
fremdeles i 2001. Jeg synes det forteller mye om at denne
«dama» fremdeles holder koken, avslutter skipssjefen.

Av Erik Madssen
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– Sjefselevane er eitt hundre prosent
fokuserte på kurset. Framtida kan
ingen seie noko sikkert om, forsikrar
Ola Skauge, sitjande i offisersmessa
om bord på KNM «Terne». Orlogs-
kapteinen er sjef for det nyoppretta
MTB-treningssenteret på Haakons-
vern, og har i 6 månader arbeida
med opplæring av nye mannskap til
fartøy som etter stort sannsyn går i
opplag om få år. Bittert? – Nei, men
skuffande. Vi er ein kjernestab på 5
offiserar som driv med det vi meiner
er det viktigaste i Sjøforsvaret. Då er
det uforståeleg å høyre bodskapen
frå Regjeringa, fortel Skauge.

Intenst
Denne føremiddagen duppar
«Terne» lett på bølgjene i Kors-
fjorden utanfor Haakonsvern.

MTBen seglar gjennom eit simulert
minefelt, og då gjeld det å vere
varsam. På bru står sjefselev Sten
Richard Larsen. Den marinejeger-
utdanna løytnanten skal halde styr
på eit 20-talls mannskap og føre
«Terne» trygt gjennom dagens
surfex «Grace». Med vernemaske
og flash-kit i høg beredskap fortel
han om dagens situasjon: – Kugal-
skap har ført til stor matmangel i
«Torpeland», som nektast ressursar
fra naboen «Magnusland». Ei
gryande sjøkonflikt, som kan slå ut
i krig, er i gang. Vår oppgåve er å
drive myndigheitsutøving og kon-
troll, fortel Larsen, før han katte-
mjukt flyttar seg ned i operasjons-
rommet. Der ventar «sensor» og
skipssjef på «Terne», kaptein-
løytnant Kyrre Haugen. – Stressa,

Larsen?, spør han med eitt smil
rundt munnen.

Unikt kurs
Haugen gjennomgjekk sjefskurset 
i 1997 og veit kva han snakkar om. 
I løpet av seks veker skal kandi-
datane gjennom det meste av sjø-
militær trening. Arbeidsdagen startar
rundt klokka seks om morgonen. 
Ein er sjeldan i seng før to om natta.
– Du går med eit stort prestasjons-
press, mest for din eigen del, fortel
kapteinløytnanten som fungerer som
rådgjevar både for Skauge og Larsen.
Så langt tykkjer han Larsen har gjort
ein god jobb. – Det er meininga at
ein skal være litt stressa. Det
viktigaste er å ha kontroll, påpeikar
han. Før kandidatane eventuelt er
rusta til å heise sin eigen kommando

«Sharks
never

rest» plar
MTBistane

seie. 13. juni
vert saka avgjort.

MTB-våpenet held pusten medan politikarane på
«Løvebakken» bestem seg. Samstundes utdannar
Sjøforsvaret nye sjefar til dei nedleggingstruga fartøya. 
«Nytt fra Sjøforsvaret» var med på ein av eksamensdagane.

«Heilt sjefs»
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på ein av Marinens MTBar, skal 
ei gruppe beståande av offiserar frå
treningssenteret og skipssjefar i
MTB-våpenet gi si innstilling. 
– Deretter får ein den nervepirrande
meldinga. Enten er årets resultat bra
nok, eller så får elevane høvet til å
prøve igjen eitt år seinare. Somme
får også tipset om å finne seg noko
anna. MTB-sjefsyrket passar ikkje
for alle, seier Skauge.

Viktige byggesteinar
Etter ein stressande ABC-alarm
møter «Terne» dei andre MTBane
frå 21. – og 26. MTB Skvadron.
Fartøya skal bunkre frå forsynings-
fartøyet KNM «Valkyrien». Dess-
utan samlast skipssjefar og sjefselevar
for å gjennomgå høgdepunktet for
kvelden: «Torpex» mot KNM
«Horten». Om bord på KNM «Tjeld»
møter vi skipssjef, Terje Paulsen,
som fortel om ein stressande dag 
for sjefselev, løytnant Henrik Frisell. 
– Ja, vi har nok laga litt «tull» for
han. Stridsbåtane var hissige, ler
kapteinløytnanten, som sjølv tok
sjefskurset i 1995. Paulsen meiner
mykje er det same i dag som då, 
men at hovudoppgåva til fartøya har
endra seg. – Dagens MTB-våpen
baserer seg mindre på konseptet om
anti-invasjon enn tidlegare. Dessutan
er kurset i dag lagt opp på ein annan
måte, med bruk av database og anna
meir moderne utstyr, fortel han, i det
Frisell gjer klar for «Torpex» utan-
for Os. Der følgjer også sjef 21.
MTB Skvadron, Tor Erik Magnussen,
godt med. Han vil gjerne sjå at alt
fungerer som det skal. For trua på
MTB-våpenet, den har orlogs-
kapteinen. – Dei er mangfaldige og
viktige byggesteinar til vidare
kompetanse i Sjøforsvaret,
samstundes som dei opp-
fyller ei rolle ingen
andre fartøy kan gjere,
påpeikar han, med eit
bekreftande nikk frå
MTB-inspektør Vidar
Tollefsen. Få straksar
seinare går ein lysande
torpedo i 40 knop gjen-
nom det iskalde vatnet. 
– Der ser du, seier Magnussen,
peikande mot den beksvarte sjøen. 
– Vi er små, billege og effektive,
fastslår han, flankert av ein nøgd
sjefselev Frisell. Medan den snart 
16-timar lange arbeidsdagen går mot
slutten for det faste mannskapet, har
han enno fire timar att. – Eg treng
kaffi, høyrest frå bru. 

Av Erik Madssen

Sjef uten framtid? Løytnant Sten Richard Larsen skal i seks veker gi alt for å verte MTB-sjef i
Sjøforsvaret, vel vitande om Regjeringa sine planar om utfasing av våpenet. Her flankert av sjef
for MTB-treningssenter, orlogskaptein Ola Skauge og skipssjef KNM «Terne», kapteinløytnant
Kyrre Haugen.

«Arbeidsdagen
startar klokka 6 om
morgonen. Elevane

går til køys rundt halv
tre om natta» 

Ola Skauge, sjef MTB-
treningssenter
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Det var avsløringane av fleire kreft-
tilfelle ved Rødbergodden- og Meløy-
vær fort i siste halvdel av februar
som fekk begeret til å renne over for
Generalinspektør, Kjell-Birger Olsen.
Etter fleire tabloidoverskrifter i lan-
dets største aviser kunngjorde han 
at Sjøforsvaret ikkje lenger kan leve
med at det knyter seg stor uvisse ved

arbeidsmiljøet 
i forsvarsgreina.
Olsen skreiv
såleis første
kapittel i kanskje
den største
arbeidsmiljø-
kartlegginga i
Noreg nokon
sinne.

Spørje-
undersøking
Sjølv om det
enno ikkje er
påvist nokon
samanheng
mellom arbeids-
miljøet på kyst-
forta i Nord-
Noreg og tilfella
av kreft, har

Generalinspektøren skrive brev til
dei etterlatne for å informere om
arbeidet som pågår. Hovudansvaret
for den vidare undersøkinga er gitt
til Sanitetsinspektøren for Sjø-
forsvaret, kommandør Jan Sommer-
felt Pettersen. – Strakstiltak etter
kreftavsløringane er no i gang.
Hovuddelen, ei spørjeundersøking,
vil kome noko seinare, opplysar
han. Saman med Kreftregisteret 
og seksjon for arbeidsmedisin ved
Universitet i Bergen skal kom-
mandørkaptein dr. Vilhelm Koefoed
stå for den faglege ekspertisen bak
spørjeundersøkinga. – Fleire skjema
vil bli utarbeida, der personell med
ulik tenestehistorikk skal svare på
ulike spørsmål, seier Koefoed.
Dersom det viser seg at særskilde
grupper får utslag, skal desse få 
ei vidare medisinsk undersøking. 
– Det er altså ikkje snakk om at 
alle som svarer på spørjeskjemaet
får ei legeundersøking, påpeikar
kommandørkapteinen. 

Må avgrense
Det store omfanget av arbeidsmiljø-
kartlegginga gjer at tidsrammene er
førebels sett til tre år. – Nett no har
eg over 130 000 namn frå personell-
registeret. Første utfordring vert
såleis å avgrense det heile. I ut-
gangspunktet er det berre menig
personell som ikkje vert råka, seier
Koefoed. Årsaka er at vernepliktige
er utsatt for ei eventuell

eksponering i berre korte perioder. 
– Svært lite sannsynlig at desse

har helseskadar knytte opp mot
tenestetida, trur han.

Av Erik Madssen

Argus ble opprettet for å hindre
dobbeltarbeid og sikre tempo i om-
stillingen med en koordinert gjen-
nomføringskraft som skal gi resul-
tater. – For Sjøforsvaret vil dette si
en mer rasjonell og effektiv drift.
Grunnutdanningen skal bli billigere.
Meningen er at den spisse ende skal
nyte godt av dette, forklarer kom-
mandørkaptein Anders Lekven, ved
ressursstyringskontoret i Sjøforsvars-
staben.

Ikke fornøyd
Argus gir «gevinster» tilbake til
forsvarsgrenene. Halvparten av
Sjøforsvarets gevinst skal brukes 
til sikringsbåt for kystartilleriet.
Resten går med til nye trenings-
simulatorer til Sjøkrigsskolen og
KNM «Tordenskjold». – Med tanke
på at vi gikk inn med 90 millioner 
i Argus-prosessen er 30 millioner
tilbake et skuffende tall, sier
Lekven, som mener «tapet» har
flere årsaker.  – Flere av effektivi-
seringsprosessene i Argus hadde en
sen start. Dessuten har nok ambi-
sjonsnivået i forhold til innsparing
ligget vel høyt, avslutter han.

Av Erik Madssen
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Endrings- og omstillingsprogrammet i
Forsvaret, Argus, skal gi et mer rasjonelt og
effektivt forsvar. Nå har Sjøforsvaret fått sin
gevinst: 30 millioner.

Halvparten av årets Argus-gevinst på
30 millioner går med til nye trenings-
simulatorer. Her fra Sjøkrigsskolen.

Omfattande helseundersøking
Eit ukjent tal noverande og tidlegare tilsette i
Sjøforsvaret skal gjennom ei helseundersøking.
Målet er å finne ut om det er nokon samanheng
mellom arbeidsmiljøet i forsvarsgreina og
helseproblem blant personellet.

Færre enn forventa
Foreløpige undersøkinger ved
kystforta i Nord-Noreg syner at 
9 av 23 tidlegare tilsette ved
Rødbergodden fort og 2 av 11 ved
Meløyvær fort har fått diagnosen
kreft. Tala omfattar sivilt tilsette i
Sjøforsvaret og «Statens
kantiner». Undersøkingane er
ikkje avslutta. 

Argus-gevinst

«7 av 8 fekk kreft på Rødberg-
odden» kunne ein lese på Dagbladets
førsteside 21. januar.

Vilhelm Koefoed
er Sjøforsvarets
faglege represen-
tant i helseunder-
søkinga.

F
oto: F

R
M

F
ot

o:
 S

D
V

 P
&

I



Regjeringen foreslår å utfase ni
artillerifort og seks undervanns-
avdelinger innen 1. juli 2002.
Kystjegerkommandoen opprettes 
i Harstad, samtidig som øvings-
avdelingene Bolærne, Herdla,
Hysnes, Nes og Trondnes nedlegges.
Det er med andre ord ikke mye igjen
av kystforsvaret som ble kraftig
opprustet under den kalde krigen.
Begrunnelsen er at de stasjonære
kystfortene er enkle mål for presi-
sjonsskyting, samtidig som at
invasjonstrusselen mot Norge er
betydelig mindre. Sistnevnte argu-
ment veier også tungt når Forsvars-
minister Godal skal argumentere 
for endringene i Forsvaret samlet. 

MTBene ut?
I forslaget fra Regjeringen skal hele
MTB-våpenet nedlegges. I tillegg skal
Sjøforsvaret utfase 4 ubåter, 1 mine-
legger, KNM «Horten», 1 fregatt, 

1 minesveiper og 5 landgangsfar-
tøyer innen juli 2002. Tilbake står en
marine med ca. 25 % av flåtestyrken
fra 1989. 

Sortland beholdes 
Sjøforsvarets organisasjon blir som
foreslått i Forsvarsstudien 2000, med
unntak av at Sortland Kystvakt-
stasjon består. Dermed må størrelsen
på Ramsund orlogsstasjon igjen
vurderes. Haakonsvern blir hoved-
base også i fremtiden. Alle de andre
orlogsstasjonene skal nedlegges, men
deler av Olavsvern vil ha mobili-
seringsstatus.

I tillegg slås de to befalsskolene
sammen til Befalsskolen for Sjø-
forsvaret. Kysteskadren blir nytt
inspektorat, samtidig som Marine-
inspektoratet og Kystartilleri-
inspektoratet nedlegges.

Proposisjonen behandles nå i det
politiske miljøet. Blant annet Høyre,

Fremskrittspartiet og de tre sentrums-
partiene har allerede kommentert
proposisjonen som «mangelfull» og
«lite gjennomtenkt». Siste ord blir
ikke sagt før 13. juni.

Av Erik Madssen
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Regjeringens forslag
– For mange høvdinger og for få indianere, sier Bjørn Tore Godal om det norske Forsvaret. Dette
mener han Langtidsproposisjonen skal gjøre noe med. 

Regjeringen og Forsvarsminister Bjørn Tore Godal foreslår et Sjøforsvar med 21 marine-
fartøyer og én kystjegerkommando i Langtidsproposisjonen for Forsvaret.

Dette er igjen
Går regjeringens forslag til
fremtidig forsvarsstruktur
igjennom, blir dette fremtidens
norske Sjøforsvar:
• Marinen: 5 fregatter, 

1 logistikkfartøy, 6 ubåter, 
8 minefartøy og 1 minedykker-
fartøy, lokalisert ved orlogs-
stasjonene Haakonsvern og
Ramsund.

• Kystvakten: KV «Svalbard», 
3 «Nordkapp-klasse», 7 leide
KV-fartøy, 7 Bruksvakt og 
7 Indre Kystvakt, lokalisert ved
Haakonsvern og Sortland
Kystvaktstasjon.

• Kystartilleriet:
Kystjegerkommandoen i
Harstad, 20 Stridsbåt 90,
«Hellfire» missilet.

• Sjøkrigsskolen, Befalsskolen for
Sjøforsvaret (Horten) og Sjø-
forsvarets Rekruttskole (KNM
«Harald Haarfagre», Madla)
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Alumni-suksess
Sjøkadettforeningen «Valkyrien» sitt siste prosjekt,
«Valkyrien Alumni», har fått en pangstart. Nettverket,
som ble presentert i forrige nummer av «Nytt fra
Sjøforsvaret», har nå i underkant av 550 registrerte
medlemmer. – Vi er veldig fornøyde, men håper
fortsatt på mange flere medlemmer, sier Christian
Mensen, web-ansvarlig for nettsiden 
www. valkyrienalumni. com
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Nye Sjøforsvarsstaben

Evalueringen av «Organisasjons-
utviklings prosess 96» fortalte
Forsvarssjef (FSJ), General Sigurd
Frisvold, at Forsvarets overkom-
mando (FO) ikke har vært tilstrekke-
lig tilpasset hans eget behov for
styring. Som følge av dette ble hele
FO gjenstand for en omfattende
omorganisering august 2000. Målet
er at FSJ skal kunne styre på tre
hovedprosesser: Styrkeproduksjon,
operativ virksomhet og logistikk-
prosesser.
Nye oppgaver
For Sjøforsvarsstaben (SST) innebar
denne omorganiseringen store og
spennende endringer i forhold til
Generalinspektøren for Sjøforsvaret

(GIS) sin hovedoppgave, organi-
sasjonsstruktur og bemanning. GIS
med underlagte ledd vil i nye FO ha
styrkeproduksjon som hovedopp-
gave. I fred innebærer dette i hoved-
sak organisering av strukturelement-
ene og utdanning av militært
personell. GIS vil også være fag-
militær rådgiver for FSJ i forbindelse
med styrkeproduksjon.

Matrisestruktur
Strukturelt har SST, i likhet med hele
FO, fått en matriseorganisering. Den
tradisjonelle firkantorganisasjonen
faller dermed bort. Hver enkelt
ansatt vil nå tilhøre en av fem fag-
grupper, hver med en fagsjef. På
tvers av disse faggruppene skal SST
ha seks hovedprosesser ledet av hver
sin prosessleder. Etter hvert som
hovedprosessene utføres, skal
prosesslederne hente ut nødvendig
kompetanse fra faggruppene. Således

vil hver enkelt bevege seg rundt i
matrisen etter behov. Bemannings-
messig reduseres SST fra 66 til 50
personer. Hovedårsaken til dette er
at nær sagt all kompetanse innen
personell- og mobiliseringsfor-
valtning er avgitt til sentrale staber.
Også noe av den strategisk kompe-
tansen er blitt en fellesressurs. Den
nye organisasjonen vil føre til
endrede arbeidsformer internt i SST.
Men også avdelingene ute vil merke
omorganiseringen, spesielt med
tanke på ansvarsforhold og en
forsterkning i anvendelse av
styringskonseptet.

Av: Stein Rørvig

Forsvarets overkommando har vært under
en omfattende omorganisering siden
august 2000. Resultatet er blant annet en
ny, matriseorganisert Sjøforsvarsstab.

Matrise –
illustrasjon over
SST.
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Viser seg fra sin beste side 
I fjor var det over femti tusen som
hadde funnet veien til messesenteret
på Sjølyst. Etter den første helga kan
løytnant Arne Jordal melde om stor
interesse for Sjøforsvarets stand, som
holdt det gående i over en uke i mars.
Målet er blant annet å profilere Sjø-
forsvaret positivt utad i en tid med
mange omlegginger. – Det er mange
som lurer på om det er noe igjen av
Forsvaret etter omleggingene, sier
Jordal. Sjøforsvaret bruker derfor
messa til å rette fokus på sine materi-
elle prosjekter for å gi publikum et
mer nyansert bilde av hvordan
Sjøforsvaret skal se ut i framtiden.

Velegnet arena for rekruttering
Kommandørkaptein Espen Brinck
Johnsen, sjef for Befalsskolen for
Marinen, ser på messa som en
velegnet arena for rekruttering, og
håper at standen kan være med på 
å sikre god søkermasse til de to
befalsskolene i Sjøforsvaret. At de
fleste som besøker messa ikke er i
målgruppa til Sjøforsvarets befals-
skoler bekymrer han ikke. Han mener
foreldre også er en viktig gruppe å 
nå frem til når det gjelder fremtidig
rekruttering til befalsskolene. Brinck
Johnsen er optimistisk når det gjelder
utsiktene for fremtidige søkere, og
legger vekt på de nye fregattene og at
man vil få ro og forutsigbarhet så fort
omleggingen er vedtatt. – Befalsskole-
utdanningen vil kunne tilby en solid
lederutdanning, sivil kompetanse, et
interessant arbeidsmiljø og ansvar i
ung alder, sier kommandørkapteinen.

Av Knut Erlend Bergan, FO/P&I

Sjøforsvaret stiller side om side med lystbåter
i millionklassen og konkurrerer om
oppmerksomhet på «Sjøen for alle».

Den skal tidlig krøkes… Peder (5) lyttet ivrig til befalselev Erling Neerland
Lone fra BSMA.
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US Navy snuser på KNM «Skjold»
Den amerikanske marinen hadde tre representanter om bord på KNM
«Skjold» under øvelse «Joint Winter». – Vi er særlig interesserte i den 
nye teknologien fartøyet inneholder, og dens evne til navigasjon og rask
forflytning i trange farevann, sier flaggkommandør Michael R. Howard.
Amerikanerne vil nå gjerne ha fartøyet over til USA for nærmere observa-
sjon. – Jeg er sikker på at «Skjold» inneholder enda flere kvaliteter enn
hva vi har fått med oss, påpeker løytnant Jeffery Williams. Det anses
derfor ikke som noen umulighet at verdens sterkeste marine vil kjøpe et
norskprodusert fartøy, som har en usikker fremtid i Norge.
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Kundepost C
Returadresse

Sjøforsvarsstaben
Oslo mil/Huseby

0016 Oslo

I dag er 3,2 prosent
av dei yrkestilsette 
i Sjøforsvaret
kvinner. I løpet av
omstillingsproses-
sen i Forsvaret 
har 8 kvinner i
mørkeblå uni-
form fått inn-
vilga søknad om
sluttvederlag.
Av det totale
talet på inn-
vilga søknader
(232) utgjer
dette 3,4
prosent. 
– Det er med

andre ord godt samsvar mellom talet
på kvinner totalt og dei som sluttar,
påpeikar Bull, men legg vekt på at
tala kan oppfattast annleis. – Med
tanke på kor få kvinner vi har, er det
klart at det «svir» meir når kvinnene
går. Dessutan er situasjonen verre i
til dømes Luftforsvaret, legg han til.

Kvinneundersøking
Sjøforsvaret har som resten av For-
svaret gjennomført ei kvinneunder-
søking som set fokus på kva som
kan gjerast for å legge forholda betre
til rette for kvinner i Forsvaret.
Konklusjonen frå undersøkinga er
ikkje overraskande. – På same måte
som i det sivile, svarar mange at det

er vanskeleg å kombinere familie
med jobb. For personell i til dømes
operative stillingar vert dette ekstra
hardt, meiner Bull. Undersøkinga
gav også kvinnene høve til å sjølve
foreslå endringar. – Mange nemner
gratis barnehageplass, hjelp til stell 
i huset og barnepass som eventuelle
tiltak. Vi arbeider no vidare med
dette, fortel kommandøren.

Positivt retning
Både Forsvarssjefen og General-
inspektøren for Sjøforsvaret ønskjer
seg fleire kvinner inn i Forsvaret.
Bull trur årsaka er enkel. – Kvinner
bringer viktige verdiar inn i ein
mannsdominert organisasjon, og
opptrer ryddig og ordentleg. Dette
kan mange menn lære mykje av, trur
han. Sjølv byrja Bull på Sjøkrigs-
skulen i 1966. Då med ingen
kvinner. – Klart mykje har skjedd
sidan den gong. Vi må ikkje gløyme
at vi går i rett retning, understrekar
han.

Fleksitid redninga
– For meg har fleksitid vore
redninga, fortel kapteinløytnant Elin
Lofthus Ekroll (28), som har to små
born i barnehage. – Eg har ein sjef
som forstår at eg treng tid til borna 
i særskilde situasjonar, og eg er særs
nøgd med at vi har kome fram til 
ein avtale, påpeikar ho. Ekrol tok
befalsskulen som 19-åring og har
aldri angra på det. – Eg er stolt av 
å arbeide i Sjøforsvaret. Eg synes
mange har ein altfor negativ fokus
på det å vere kvinne i eit manns-
dominert miljø, seier ho. Kaptein-
løytnanten trur mykje handlar om 
å balansere riktig. – Klart eg har
dårleg samvet når eg er ute å reiser
og ser lite til borna. Då gjeld det å 
ta att dette seinare. Det er ikkje berre
lett å vere yrkesoffiser, men det var
eg også fullt klar over då eg gjekk
inn i uniformen, avsluttar ho.

Av: Erik Madssen

Avviser kvinneflukt
– Dei mange avisartiklane om kvinneflukt frå Forsvaret er misvisande, i alle
høve for Sjøforsvaret sin del, meiner sjef for personell og utdanning i Sjø-
forsvarsstaben, kommandør Ole Bull. Dei prosentvise tala syner at like mange
menn som kvinner heng uniforma i skapet.

– Eg er stolt av 
å bere Sjøforsvar-
ets uniform, seier
Elin Ekrol (28),
som har to små
barn (4 og 2 1/2
år). Kaptein-
løytnanten ser 
ei framtid i Sjø-
forsvaret.

Faksime frå
Aftenposten, 
8. mars 2001 
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