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Prosjekt HMS Sjø har nå satt strek for
behandling av innkomne spørreskjema.
Svarprosenten landet til slutt på 59 prosent.
Til høsten kommer de første resultatene av
spørreundersøkelsen.  Først i 2004 kommer
de første svarene på kreftrisiko i Sjøforsvaret. 
Mens kommandører og kommandørkapteiner
var flinkest til å svare, var det lavest
svarprosent blant laveregradsbefal og deler av
de sivilt tilsatte. Selv om svarprosenten var
mindre enn det prosjektet ønsket, er den
tilfredsstillende til å arbeide videre med. 

Kartleggingen i gang
Spørreundersøkelsen er en del av prosjekt
HMS Sjø og har som hovedmål å finne ut om
det er forbundet med større sjanse for
sykdom og dødelighet å arbeide i
Sjøforsvaret. Generalinspektøren ønsker med
undersøkelsen å få kartlagt alle risikofaktorer
i forhold til arbeidsmiljøet med hensyn til
eventuelle helseskader.  Undersøkelsen blir i
hovedsak gjennomført at eksterne forskere
ved Universitetet i Bergen og Kreftregisteret. 
De totalt 2250 svarene fra

spørreundersøkelsen skal nå behandles av
prosjektet. Prosjektet skal i gang med å
utarbeide en rapport til Sjøforsvaret for de
enkelte spørsmålene i undersøkelsen. I tillegg
skal det avgjøres på hvilket kriterium
enkeltindivid skal følges opp. 

Søker etter p-mapper
Kreftregisteret har som hovedoppgave i
prosjekt HMS Sjø å kartlegge kreftrisiko og
dødsårsak blant militært og sivilts ansatte. -
Så langt har den viktigste jobben vært å
overføre personellopplysninger for militært
tilsatte fra manuelle arkiver til Forsvarets
informasjonssystem, personelldatabasen
(FIST/P), forteller forsker ved Kreftregisteret,
Leif Åge Strand.  På denne måten skal kreft
og dødelighet i Forsvaret kunne
sammenlignes internt i Sjøforsvaret og med
den generelle befolkningen. Dette arbeidet
skal være ferdig i 2004. 
- Målet er å videre kunne gjennomføre den
samme undersøkelsen for sivilt tilsatte, men
her har det vært vanskeligere å skaffe til veie
personellmapper for personer som har sluttet,

sier Strand. Søk etter sivilt personell har så
langt gitt best resultat på Haakonsvern, men
Strand håper at ved hjelp av ytterligere
detektivarbeid skal personellmappene også
bli skaffet fra de andre tjenestestedene. 

Noen svar i høst
Til høsten skal prosjekt HMS Sjø ha de første
foreløpige resultatene fra
spørreundersøkelsen klar. Etter
arbeidsplassbesøkene som seksjon for
arbeidsmedisin ved Universitetet i Bergen
gjennomførte tidligere i år er prosjektet nå i
ferd med å utarbeide en rapport om
eksponerking for kreftfremkallende stoffer. 

Av Kathrine Gramshaug
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Prosjekt HMS Sjø: Resultater klar i høst
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Sommerferien setter for de fleste av oss punktum for en svært hektisk periode. For mitt
vedkommende betyr det at jeg for siste gang skriver denne spalten. Om kort tid, den 31. juli, har
jeg min siste arbeidsdag i Sjøforsvaret. 

Det Sjøforsvar jeg begynte i var et annet enn dagens. Hovedbasen var nylig flyttet fra
Karljohansvern til Haakonsvern og Sjøforsvaret hadde et betydelig større antall enheter.
Kystartilleriet befestet bokstavelig talt hele kysten; ja, det struttet av rør-artilleri, torpedoer og
miner. Et stort antall fartøyer seilte til enhver tid, og Oslo-klasse fregatter forlot tegnebrettet for å
forvandles til våre nye - og fortsatt største - kampfartøyer. Vi var midt i Den kalde krigen, og
bare et par år før hadde Cuba-krisen brakt verden til randen av en ny storkrig. Berlin ble et
Vestens frihetsideal, der USA’s president John F. Kennedy for 40 år siden uttalte de historiske
ordene “Ich bin ein Berliner”. Kennedy som bare få måneder senere ble skutt og drept i Texas. 

Dette var en del av den ytre rammen da jeg begynte på Sjøkrigsskolen i 1964. Og det er selvsagt
ingen tvil om at Sjøforsvarets verden har endret seg i løpet av disse 39 årene. Det meste til det
bedre, noe til det verre. Som Generalinspektør har jeg vært, og er, mest bekymret for
forsvarsgrenenes mulighet til helhetlig styring. Det opprettes stadig nye funksjoner utenfor linjen
som går rett inn i generalinspektørenes myndighetsområde. Men funksjoner som kan ta seg godt
ut på et organisasjonstablå, er ikke nødvendigvis funskjonelle. Vi har for lenge vært inne i en
utvikling hvor det dukker opp en rekke nye myndighetspersoner; i form av felles personell- og
økonomistab, skolesenter, sanitet og feltprest. Dette gjelder alle forsvarsgrener, og det er på tide
at vi roper et kraftig varsko for en utvikling som fragmenterer, i stedet for å holde klare linjer.
Evnen til helhetlig styring er svekket betydelig, og en del beslutninger er etter min mening ikke
forenlig med Forsvarets eget styringskonsept. 

På plussiden er det en rekke faktorer. Fem nye store fregatter av Fridtjof Nansen-klassen er i
produksjon, og forhandlingene om bygging av Skjold-klassen MTB’er er unnagjort. Nå gjenstår
bare Stortingets behandling til høsten, og det er ingen grunn til å tro at nasjonalforsamlingen ikke
gjentar sine tidligere vedtak om bygging. Personell, avdelinger og fartøyer deltar i internasjonale
operasjoner, hvor de gjør en innsats som vekker beundring i NATO og FN. Selv hadde jeg
eksemplvis nylig gleden av å delta på 50-års markeringen for de maritime spesialstyrkene. La det
ikke være tvil om at Sjøforsvarets Marinjegerkommando er blant NATOs fremste; som jeg tror
svært mye av vår virksomhet er. Sjøforsvaret har jo som uttalt mål å være best på maritime
operasjoner i kystnære miljøer, og vi har nisjekapasiteter som andre land kan misunne oss. Vi
merker da også igjen “look to Norway”-symptomene, dette gjelder ikke minst MTB-operasjoner.
Vår tids trusler krever sikkerhetspolitiske verktøy langs en stor aktivitetsskala, og en MTB-
skvadron er mer egnet enn en hangarskipsgruppe i en rekke oppdrag. Norge har heldigvis et slikt
godt tilpasset verktøy av mindre, hurtiggående fartøyer som kan stille opp på kort varsel, og som
nå, seile patruljer i Gibraltar-stredet. 

Jeg har hatt en interessant og rik tjeneste i alle år. Dypest spor setter mennesker jeg har møtt og
tjenestegjort sammen med. Det er personellet som er Sjøforsvaret, både de stadig
tjenestegjørende, de vernepliktige og vårt vernepliktige befal. Jeg gjentar derfor hva jeg tidligere
har sagt karakteriserer Sjøforsvarets personell: excellence i utførelse av arbeidet, entusiasme og
endringsvilje.  

Jeg er hver enkelt av dere dypt takknemlig for den jobben dere gjør
og for den tid vi har hatt sammen. God sommer!

Kjære kollega
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Regjeringens proposisjon om anskaffelse av fem

Skjold-klasse missiltorpedobåter ble vedtatt i

statsråd. Fartøyene skal bygges i henhold

til kontrakten med Umoe, Kongsberg og

Armaris. 

Stortinget har gitt sin tilslutning til anskaffelse av fem nye
Skjold-klassen missiltorpedobåter (MTB) til Forsvaret, og til-
pasning av forserie-fartøyet KNM Skjold, samt anskaffelse av
våpensystemer og løsninger for logistikk og opplæring. De til
sammen seks fartøyene inngår i strukturen som ble vedtatt ved
Stortingets behandling av Stortingsproposisjon nr. 45 (2000-
2001). 

Videre skal det anskaffes våpensystemer, reservedeler, tekn-
isk dokumentasjon og undervisningsopplegg. Missiler anskaffes
utenfor prosjektet.

Siden sommeren 2001 har det vært ført forhandlinger mellom
leverandørene og Forsvaret, og man har nå oppnådd enighet om
priser og vilkår. Den totale rammen for byggeprosjektet vil bli
om lag 4,6 milliarder kroner. I tillegg skal det anskaffes
sjømålsmissiler for om lag 1,3 milliarder kroner.

Tilfredsstillende evaluering 

Det første fartøyet av Skjold-klassen ble levert til Forsvaret i
1999. Evalueringen av dette fartøyet har gitt meget tilfredsstill-
ende resultater, og fartøyet har blant annet vært utleid til US
Navy for uttesting og bruk i øvelser.

Skjold-klassen er planlagt levert fra verftet i perioden 2006-
2009. Byggingen av båtene vil gi betydelige muligheter for

norsk industri, i første rekke UMOE Mandal og Kongsberg.
Kontrakten er forhandlet med en leverandør benevnt Skjold
Prime Consortium (SPC), som består av Umoe Mandal (UM),
Kongsberg Defence and Aerospace (KDA) og Armaris (fransk
selskap). SPC er ikke et selvstendig rettssubjekt, og Forsvaret
har således tre kontraktmotparter å forholde seg til. 

UM har i grove trekk ansvar for skrog og maskineri, mens
KDA og Armaris skal levere våpen-, kommando-, kontroll- og
informasjonssystemer. Hvert selskap er ansvarlig for sin defin-
erte del av leveransen.

Gir økt kapasitet 

Fartøyene i Skjold-klassen vil sammen med en oppdatert Hauk-
klassen MTB være et hovedelement i Sjøforsvarets kapasitet til
å gjennomføre overflateoperasjoner og utøve sjøkontroll i fred,
krise og krig. 

Sjøkontroll er Sjøforsvarets bidrag til det nasjonale forsvar og
til internasjonale operasjoner. Fartøyene vil representere en
betydelig økt kapasitet i forhold til dagens MTB-våpen.

Skjold-klassen blir et slagkraftig, mobilt og fleksibelt fartøy
som selvstendig eller integrert i større forband kan løse en rekke
sjømilitære oppgaver også i et fellesoperativt perspektiv.
Fartøyene vil også kunne utføre overflateoperasjoner under
Nato-kommando eller som en del av andre flernasjonale samm-
ensettinger.

Gro Anita Furrevik, Forsvarets mediesenter 

Skjold passert statsråd
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På patrulje ved Gibraltar
To norske missiltorpedobåter legger ut på dagens oppdrag: 
To lasteskip skal føres trygt gjennom Gibraltar-stredet. 

KNM Ørn og KNM Teist drar fra basen
Puntales i den spanske havnebyen
Cádiz, nordvest for Gibraltar-stredet
med nypussede våpen. Dagens oppdrag
skal utføres sammen med en dansk
MTB, en britisk fregatt med helikopter,
en spansk patruljebåt og et portugisisk
Orion overvåkningsfly. Et sikkerhetslag
fra amerikanske US Marines er om bord
på lasteskipene.

- Vi skal sikre at lasteskipene
kommer trygt gjennom det trange og
sterkt trafikkerte stredet. Vi skal vite
identiteten til alle de andre fartøyene i
området, sjekke de vi ikke er sikre på
og jage bort de som kommer i veien,
sier orlogskaptein Bård Eriksen,
skipssjef på KNM Teist.

På møteplassen vest for stredet venter
lasteskipene, og fartøyene gjør seg klar
i formasjon. Orion-flyet flyr lavt.
Fartøyene kjører med skarpe våpen
under eskortene. Det Nato-landene
frykter mest er at terrorister i småbåter
eller småfly fulle av sprengstoff skal
angripe.

Mersmak
Soldatene står på post, alle våpnene er
bemannet og utkikken speider ut over
havet. Menig Knut Sandberg er
mistralkommandør. 

- Oppdraget har vært spennende. Vi
føler at vi gjør noe

positivt, og at det er noen som setter
pris på det vi gjør. Det er annerledes, og
dessuten får vi medalje, sier han.

Sandberg innrømmer at han har litt
hjemlengsel, og savner det hverdagslige
i Norge. Men MTB-oppdraget har gitt
mersmak, og han vil søke befalskole når
han kommer tilbake. Før oppstarten ble
mannskapet advart mot mye dårlig vær,
og KNM Teist fikk enn tøff start.

- Den første dagen var det 4-5 meter
høye bølger. Da var alle sjøsyke.
Heldigvis har det ikke vært flere sånne
dager, sier Sandberg. 

Leker med delfiner
I den spanske klimaet dukker det stadig
opp uvante gjester rundt båten.
- Vi har sett delfiner, hvaler, hai og
skilpadder. Delfinene kommer på
nesten hver tur. De liker å hoppe foran
baugen og i bølgene etter oss, sier Bård
Eriksen.
MTBene opererer vanligvis innaskjærs
langs norskekysten. Eriksen mener at
dette oppdraget viser at fartøyene også
takler oppgaver i mer åpen sjø. Det er
første gang den norske MTB-
skvadronen har utenlandsoppdrag, og så
langt er skvadronsjef Geir Finseth
fornøyd.
- Det har gått greit å komme i gang, og

vi har fått gjort mye på disse ukene.
Det som står igjen er stort sett
velferdsting; for eksempel å få
bredbånd til internett, og organisere
turer for besetningen.

Ingen terrorister
Helikopteret sveiper over området.
Dersom det er båter i veien for

eskorten, kan det stille rotoren skrått og
sprute vann til båten flytter seg. I dag er
det ingen som må jages bort. En seilbåt
forviller seg inn blant de militære
fartøyene, men på broen slås det kjapt
fast at den ikke har truende hensikter.
Etter rundt to timer kan det slås fast:
Også dagens eskorte gikk etter planen.
Ingen unormal aktivitet, og ingen
mistenkelige fartøyer måtte sjekkes opp
eller jages bort. Så langt har ikke
styrken opplevd angrep. Men de må
likevel ha full kontroll, hele tiden. I
tilfelle.
Kursen settes mot basen. Etter et par
timers transportetappe må våpnene
igjen pusses. Alt utstyr sjekkes, og
båten gjøres klar. I morgen venter et
nytt oppdrag.

FAKTA: 
* Oppdraget i Gibraltar er en del av
operasjonen Active Endeavour, som er
Natos bidrag i kampen mot
internasjonal terrorisme. Operasjonen
startet i oktober 2001, en måned etter
angrepet på World Trade Center.
Hovedfokus er øst i Middelhavet, men i
januar 2003 ble det vedtatt at den også
skal omfatte Gibraltarstredet.

* Det norske bidraget startet i april, og
skal vare seks måneder. Rundt 100
personer er med, omtrent halvparten
vernepliktige. Yngste deltaker er 19 år,
eldste er 42 år. Det er èn kvinnelig
matros, resten er menn. 

* Oppdraget har en kostnadsramme på
rundt 20 millioner kroner. 

* Tidligere har ubåten KNM Utvær
deltatt i operasjonen. Ubåten avsluttet
sitt tre måneder lange
overvåkningsoppdrag i mai.

Av Marita Isaksen Wangberg, FMS

“Vi skal sikre 
skipstrafikken

i et vrient farvann”

Foto; Stian Solum, FMS
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Mannskapet på den norske
MTB-en KNM Stegg kunne
nylig ønske Natos
generalsekretær Lord George
Robertson velkommen om
bord i et pusterom mellom
oppdragene ved Gibraltar. 

Etter at Natos oppdrag i Middelhavet,

Active Endeavour, ble utvidet i mars til

også å gjelde eskorte av fartøyer gjen-

nom Gibraltarstredet, ønsket gener-

alsekretær Lord George Robertson å

besøke basen med deltakende fartøy fra

flere Nato-land.

På selve Kristi Himmelfartsdag, 29. mai,

ankom han Rota-basen og var om bord

både i et norsk, dansk og spansk fartøy.

- Når vi får besøk av Natos gener-

alsekretær, er det med på å markere at

oppdraget vi deltar i er viktig, forteller
sjefen for den norske MTB-skvadronen,
orlogskaptein Geir Finseth på telefon fra
Spania. 

- Det er samtidig viktig for oss å få
vist frem hvilken kapasitet vi har og hva
vi kan bidra med, sier han, og forteller at
det var første gang Lord Robertson var
om bord i en norsk MTB. Han hadde
også følge av sjefen for marinestyrkene i
Natos sørkommando, viseadmiral
Ferdinando Sanfelice di Monteforte.
- De fikk se fartøyet slik det er til daglig.
Det var ingen finpuss foran besøket, for-
di poenget var å vise oss frem slik vi
opererer her nede, fortsetter sjefen for
21. MTB-skvadron. 

Han forteller videre at besøket varte i
ca 20 minutter og at Nato-sjefen var
mest interessert i å snakke med
mannskapet.

Robertson selv uttrykte under besøket at
de gjorde en solid jobb og at han kunne
konstatere at gjennomføringen av
operasjonen gikk bra.

- Når han spurte oss om vi foretok
noen bordinger under toktene våre,
blandet han trolig vår operasjon sammen
med den som foregår lenger inne i
Middelhavet. Vi skal bare eskortere han-
delsfartøy fra Nato-land gjennom
Gibraltarstredet, forklarer orlogskaptein
Finseth, som også hadde godvær til
stede under besøket. Men vinden i
området er det vanskelig å ha kontroll
med.

- Det blåser nesten alltid, og det går av
og til storm i stredet, forteller han.

Av Jahn Rønne, FMS

Nato-sjefen besøkte norsk MTB 
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Alle veier fører til Riga

- Hva synes du om jobben som forsvarsattaché?
- Jeg har opplevd en positiv endring de seneste årene. Tidligere var det
ikke spesielt høy status ved det å være forsvarsattaché. En ulempe er at
du må binde deg nokså lenge, og er avskåret fra å søke andre jobber.

- Vil du anbefale andre kolleger å søke stillinger som forsvarsattaché?
- Absolutt. Dette er interessant, og det gir en god bakgrunn og

videreutvikling som generalist, både innen strategi og
sikkerhetspolitikk, militær strukturutvikling med tilhørende taktikk og
operasjoner.

- Forsvarsattaché i Baltikum?
- Da jeg startet i denne stillingen i 2001 var det ikke klart at de

baltiske landene ville bli EU- og NATO-medlemmer. Denne utviklingen
har vært rask og dramatisk. Aktivitetsnivået her har vært høyt. Trenden
blant forsvarets personell har vært å søke seg til Vest-Europa og USA.
Her er det også utvikling. I mindre land i Øst- Europa  kommer vi blant
annet i kontakt med nivåer i det militære og sivile apparatet som ikke er
mulig ellers. Vi har både noe å lære bort og ikke minst lære selv . Som
et eksempel mangler  de baltiske landene det vi prøver å kvitte oss med

etter den kalde krigen. Balterne er meget endringsvillige og kan se
fremover uten å ta for mye hensyn til historiske føringer.

Walter har flyttet til Riga med kona Linda, to - av tre - barn på
henholdsvis 18 og 15, Christian og Lena, og en vennligsinnet
kongepuddel. Kongepuddelen gjorde tross god anledning ikke forsøk på
å spise medarbeideren fra "Nytt fra Sjøforsvaret". Eldstemann i
ungeflokken går nesten i fars forspor: Stridsbåt-linjen ved BSS i Horten
er unge Bjørn Walters oppholdssted. Hans første beskikkelse kommer
ganske nøyaktig 29 år etter at Tor Egil for første gang fikk gull på ermet
- som kystartillerist.

- Hva synes du om livet som diplomat?
- Det er fint. I forsvarsattaché-miljøet er tonen vesentlig mer uformell

enn i andre deler av diplomatiet. Vi omgås mye andre diplomater, og
det kreves noe av hele familien. Som forsvarsattaché gjelder ikke ATM,
og det merkes, sier Tor Egil Walter.

Av Erik Irgens

Kommandør Tor Egil Walter, vår forsvarsattaché i Riga, har skapt historie. Som den første og hittil eneste
norske forsvarsattaché er han hovedakkreditert i tre land - Estland, Latvia og Litauen. Med Estland i nord,
Russland i øst, Hviterussland i sydøst, Litauen i syd, Polen og Russland igjen i sydvest (Kaliningrad), er Walter
sentralt plassert i Baltikum. I perioden 1996-97 var han reiseattaché i de samme landene og plassert i Oslo.

KNM Vale og Riga

Sjøforsvaret har hatt et utstrakt samarbeid med de tre baltiske
land og norske MTBer er gitt som gave. For ikke lenge siden ble
den norske mineleggeren KNM Vale i Riga omdøpt til Virsaitis
og skal i fremtiden fungere som forsynings- og kommandofartøy
for den baltiske MTB-skvadronen. Overleveringen er en del av
oppbyggingen av marinen i de baltiske statene.

De første fire dagene som et fartøy i den latviske marine
tilbrakte "Virsaitis" i Riga, hovedstaden i Latvia. Her ble det
anledning for innbyggerne å ta det norske fartøyet nærmere i
øyesyn. Marinebyen Liepaja er forøvrig hjemmehavnen til
fartøyet. 

Den latviske forsvarsministeren, G. V. Kristovskis, legger alltid
vekt på det gode samarbeidet mellom Norge og Latvia, og er
svært takknemlig for hva Norge har bidratt med overfor den
latviske marine. 

Fartøyet får mange bruksområder i Latvia. Båten skal fungere
som forsynings- og kommandofartøy for den baltiske MTB-
styrken, BALTRON. Den styrken består av fire MTBer i Storm-
klassen, som også er overlevert av det norske Sjøforsvaret.
"Virsaitis" vil også få installert trykkammer og skal brukes som
støttefartøy til dykkere. 

Kommandør Tor Egil Walter er vår mann forsvarsattaché i Estland,
Latvia og Litauen.
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Nytt om Navn
Nye kommandører:
Per Kristen Brekke
Haakon Stephen Bruun-Hanssen
Nils Helle
Jan Sigurd Krohn-Hansen
Georg Petersen
Geir Olav Skorstad
Øystein Karlsen Wemberg

Nye kommandørkapteiner:
Per Morten Birkelund 
Erling Drabløs 
Egil Bolæren Hansen 
Johnny Haukland 
Johannes Hausken 
Iren Isfeldt 
Fred Olai Nilsen 
Marcus Einarson Osen 
Lasse Reiersen 
Gunnar Frey Sivertsen 
Asbjørn Stokke 
Tom Thormodsen 
Jan Eirik Wilhelmsen 

Nye orlogskapteiner:
Lasse Hiis Bergh 
Stig Bjørvik 
Håkon Normann Bruarøy 
Ole Jørgen Eikanger 
Lars Hind Flostrand 
Baard Gjerstad 
Espen Herland 
Geir Morten Holberg 
Gunnar Ravn Kjekshus 
Pål Andre Larsen 
Erik Wesenberg Mohn 
Ole Martin Mortensen 
Hans Petter Myrseth 
Per Gunnar Nikolaisen 
Jan Ove Skorpen 
Øystein Storebø 
Roger Sundkvist 
Karsten Svendsen 
Carl Thomas William Thiis 
Fredrik Thuesen 
Sveinung Wersland 

Nye kapteinløytnanter:
Jørn Austbø 
Jan Fredrik Bekkmo 
Vidar Brevik 
Joakim Bustad 
Steinar Carlsen 
Lars Kjetil Folgerø 
Jostein Gundersen 
Tore Hersvik 
Truels Eirik Hovde 
Jens Arne Høilund 
Christian Mack 
Kåre Peder Nystad 
Tor Espen Pettersen 
Geir Sandberg 
Rune Schjerpen 
Tore Strøm 
Gerd Anne Tetlie 
Jarle Vedvik 
Bård Øina 
Roger Hansen Østnes 

Kommandørkaptein Hanne Johnsløv er en
av de utflyttede sjøfuglene våre. Med
bakgrunn fra Sjømilitære Korps, sivil
høyskole i samfunnsfag, og mellomfag
ledelse har hun blant annet vært personalsjef
ved HV-skolen på Torpo og tjenestegjort
ved FO/Info.

Personal er det som opptar henne i Latvia
også, ved siden av sønnen Werner på 14.
Han går siste året på junior high school, som
ungdomsskolen heter i det internasjonale
systemet.

Hanne er rådgiver for sjefen for
personelldepartementet ved Latvias militære
hovedkvarter.

- Hva jobber dere med nå?
- Et stort prosjekt går på å sentralisere all

personalforvaltningen på ett sted. Vi har fått
gjennomslag både hos forsvarsministeren og
forsvarssjefen for dette. Gjennom dette
prosjektet får vi drevet gjennom en del
viktige prinsipper, for eksempel plassering
av ansvar og langsiktighet i
personellplanleggingen. I løpet av høsten
kommer vi for alvor i gang, sier Johnsløv.

- Bortsett fra latvierne, hvem der det du
samarbeider med?

- De viktigste samarbeidspartnerne er
amerikanerene, danskene og britene. Blant
annet skal jeg gjennomføre et 14 dagers kurs
i personalforvaltning i samarbeid med et
britisk rådgiverteam. Vi lager reglementer
som er bundet opp i den nye Forsvarsloven,
eksempelvis om karriere og gradsstruktur.
Jeg tar aktivt del i J-1' indre liv, deler kontor
med en oberst, og føler meg absolutt ikke
som en fremmed fugl - selv om du sier jeg er

en utflyttet sjøfugl.
- Hvilke forventninger hadde du før du

reiste hit?
- Landet var annerledes enn det jeg trodde.

Jeg trodde ikke Riga skulle være en
smeltedigel og en metropol. Spent var jeg,
men hadde ikke angst. I omgivelsene mine
var det mange som hadde synspunkter på det
å reise ut som alenemor. Jeg så på en
utstasjonering som en tjenestemessig
utfordring. Både Werner og jeg har vokst på
det - uten tvil. Heller ikke har jeg hatt
problemer som utlending og kvinne.
Latvierne har tatt svært godt imot meg. Jeg
holder på å lære russisk, det fungerer i
forhold til dem som ikke snakker engelsk
her og dessuten har jeg en drøm om å reise
til Russland.

- Bolig og venner?
- Jeg bor bra og sentralt, og har venner fra

mange kulturer. Jaktmiljøet her er svært
trivelig med villsvinjakt og elgjakt. Mai og
juni er måneder for fluefiske. Den latviske
nasjonalopera er fantastisk og det er
konserter flere ganger i uken. Riga er en
spennende by å tjenestegjøre i, sier
kommandørkaptein Hanne Johnsløv.

Av Erik Irgens

F
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Gliser de fire herrer Fritjof Söderholm, Svein O. Mogan,
Roger Elling og Ragnar Michaelsen om bord på M 314
Alta, en av Norges største trebåter og den siste
gjenværende av Marinens ti Sauda-klasse minesveipere.
31. januar i år var det nøyaktig femti år siden Den Noble
Dame, som hun populært kalles, ble sjøsatt i USA for
deretter å seile i den amerikanske, den belgiske og den
norske marinen. Fartøyet gikk ut av aktiv tjeneste 23. mai
1996 og har siden den gang vært i eie av Forsvarsmuseet
med fast kaiplass i Oslo. Den daglige driften, og ikke minst
vedlikeholdet, ivaretas imidlertid av Fartøylaget KNM Alta

og med god hjelp av sponsorer og Sjøforsvaret. I fjor var
fartøyet fra kai hele ti ganger og løste ulike oppdrag!

Oslo - Arendal
19. juli går startskuddet for årets store jubileumsseilas på
strekningen Oslo - Arendal med innlagte havnebesøk
underveis, for deretter å ende opp i Risør og deltakelse på
trebåtfestivalen 31. juli til 2. august, hvor Den Noble Dame
årlig representerer Sjøforsvaret samt innehar en vakt- og
beredskapsfunksjon og er til disp for festivalledelsen. Og
skal vi tro de fire herrer, er det nettopp slike seilaser som er
mye av drivkraften for at fartøylagets kvinner og menn
legger ned tusenvis av dugnadstimer årlig på dekk og i
maskin. -Helt topp hver gang vi kaster loss. Da får vi lønn
for strevet, bedyrer kvartetten, som er nøye med å
understreke at i sjøen er det ingen slinger i valsen; da
følges marinens reglement til punkt og prikke der
sikkerheten står i særlig fokus. -M 314 Alta er en høyst
levende del av den norske kystkulturen, som også marinen
er en viktig del av. Vi håper jo også at Damen har en
positiv PR-effekt for Sjøforsvaret i en tid med stadig færre
gråmalte fartøyer, bedyrer Fritjof Söderholm, Svein O.
Mogan, Roger Elling og Ragnar Michaelsen overfor Nytt
fra Sjøforsvaret. 

Info om fartøy og fartøylag: www.knmalta.org

Av Ola K. Christensen

Den Noble Dame fyller 50!

Oslo havn: - Jo takk, Den Noble Dame har det bare bra. Dette er jo gutter som er vant til å
behandle eldre damer pent!

"Oppvarterne":  Ved inngangen til 2003 har Fartøylaget KNM
Alta 386 medlemmer. Flere engasjerer seg ukentlig med
løpende vedlikehold av skrog og maskin og under
arrangementer om bord. -At Den Noble Dame fyller femti, er
selvsagt ikke tilfeldig. Dette er gutter som vet å behandle det
annet kjønn på en skikkelig måte, påstår Fritjof Söderholm
(bakerst), Svein O. Mogan (i midten t.v.), Ragnar Michaelsen
(foran) og Roger Elling.   
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Den gamle skuta som strakk kjølen
for første gang 31. januar 1953 i
Main i USA, og som sener har hatt
noen år i både den amerikanske og
belgiske marinen, før den til slutt i
1966 kom til Norge.

I Norge var den i aktiv tjeneste fram til
1996 da fartøyene fra "Sauda-klassen"
måtte vike for de nye Alta- og Oksøy-
klassen.
- Da kommandoflagget ble senket for siste
gang i 1996 og overlevert til
Forsvarsmuseet tok vi likeså godt over
skuta forteller Svein O. Mogan,
viseformann i foreningen "Fartøyslaget
Alta" som nå driver båten.
Foreningen har 350 medlemmer, de fleste
med sjømilitær bakgrunn, i blant dem er det
også tre kvinner. Gamle KNM Alta ligger
til vanlig til kai i Oslo. - Det blir mye
dugnadsarbeid, og hver tirsdag kommer det
medlemmer for å hjelpe med diverse

vedlikeholdsarbeid, sier Mogan. -
Mesteparten av de som kommer er som
regel pensjonister som jobber på dag tid,
sier han videre 

Hjelp fra generalinspektøren 
- Formelt sett får vi ikke økonomisk støtte
fra Sjøforsvaret, våre midler får vi fra det
sivile næringslivet og jobb i form av
dugnadsarbeid, forteller Mogan. - Men
siden dagens generalinspektør er gammel
gast om bord på Sauda-klassen har han
fortsatt et svakt punkt for oss, sier han
videre. 

Generalinspektøren bruker båten som
representasjonsfartøy i Oslo, og har ordnet
det slik at den seilende besetningen har fått
nye uniformer for å se propre ut. 

Sommertokt 
Kokken om bord Dagfinn Grøttå, har
komponert egen sang til skuta, med melodi
"Ol-Floka", og i sommer skal reiseradioen
fra NRK-radio være med fartøyet i to uker. 

Foruten om Marinemesterskapet er det
også planlagt sommertokt til Risør 

I Tønsberg under Marinemesterskapet
har besetningen deltatt tautrekk, hvor de
vant sin første runde, og MTB-dinge, hvor
de vant sitt første heat, og tok en
respektabel 7. plass sammenlagt. 

- Vi har blitt veldig godt behandlet av
alle de andre fartøyene og arrangører, og vi
syntes det har veldig gøy, forteller en
fornøyd Mogan.

Av Kent-Amar Eriksen 
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Den Noble Dame: Sjøsatt i 1953 for tjeneste i US Navy, overtatt av den belgiske marine i 1954 og innrullert
i KNM 23. mai 1966 frem til 23. mai 1996. Fartøylaget KNM Alta ble i 2002 medlem av Historic Naval
Ships Association som eneste AMS 60 Class minesveiper, en forening som teller over 130 fartøy.   

Veteran
på 
Marine-
mesterskapet 
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Til fjorårets skoleår mottok Befalsskolen
for Sjøforsvaret (BSS) totalt ca. 1 000
søknader, hvorav flere søkere hadde skolen
som kun ett av flere høyere
utdanningsalternativer. Dessuten var
interessen for de gjennomgående linjer til
Sjøkrigsskolen dårlig. Eksempelvis hadde
teknisk bransje/skipsteknisk/realfag kun èn
eneste søker, som ikke engang stilte til
opptak! Slett, var skolesjefens
karakteristikk, som fortvilte over
situasjonen.

Ca. 700 flere søkere
Han tok derfor bladet fra munnen i Nytt fra
Sjøforsvaret og etterlyste en langt mer
kreativ markedsføring samt økte ressurser
for å rekruttere ungdom med den ønskede
bakgrunn. En langt mer aktiv bruk av
fartøyer for å skape den nødvendige nærhet
mellom befolkningen og Sjøforsvaret, var
ett av profileringstiltakene Per J. Skjegstad
ønsket seg. Sjøforsvaret satte derfor i gang

kommunikasjon og rekruttering over en
bred front, og årets søkertall taler derfor sitt
klare språk: 1268 søkere, hvorav 156
jenter, med befalsskolen, herunder
UBSHV-utdanningen, som førsteprioritet.
Totalt antall søknader: 175 kvinner og 1
534 menn - sum 1 709 - til skolens atten
linjer samt til Utskrevet
Befalskurs/Sjøheimevernet (UB SHV).     

Rekruttering til offisersyrket
Enn oppskriften? -En målrettet satsing og
en bevisst strategi, der hele forsvarsgrenen
står bak og støtter med fartøyer og
besetninger. Dette har altså har gitt oss
gode resultater, forteller
kommandørkaptein Per J. Skjegstad. Han
mener det er mye å glede seg over, spesielt
når det gjelder de gjennomgående linjene
til Sjøkrigsskolen. I fjor søkte snaut femti
til Operativ bransje/marine/realfag; årets
tall er 167, hvorav 23 kvinner, til en kvote
på 30. 

Innen teknisk bransje/ elektronikk/
våpen/ realfag og skipsteknisk/ realfag, er
tallene henholdsvis 45 og 29 - og totalt fire
jenter - til ti plasser på hver av de to
linjene. -Mye kan tyde på at Sjøforsvaret
har nådd gjennom med sitt budskap, nemlig
en rekruttering til et yrke som offiser og
ikke bare til en befalsutdanning.
Kombinasjonen av utdanning og praksis er
noe som slår godt an hos ungdommen. Og
det faktum at de tre 4+4-årige studiene gir
høyskoleutdanning og bachelorgrad, virker
positivt, mener befalsskolesjefen. 

Men en ting er å la seg mentalt friste til å
søke om opptak på BSS, noe helt annet er
den enkeltes fysiske fremmøte i
skoleporten. Kommandørkaptein Skjegstad
forteller at delmål 1, nemlig å øke antall
søkere samt søkere til enkelte utsatte linjer
i forhold til fjoråret, er nådd. Videre skal
skolen gjøre sitt ytterste slik at en størst
mulig andel av søkerne stiller til opptak.
Tredje delmål er flest mulig gjennom
opptaksuka og frem til aspirantperioden. -
Tidligere har frafallet fra innkalling til
fremmøte vært stort, men i år har
rekrutterings- og opptakskontoret en egen
plan for å opprettholde søkernes interesse
for BSS, poengterer skolesjefen.

BSS/Horten:  -Markedsføringen av Sjøforsvaret må bli langt mer kreativ, dersom befalsskolen skal
klare å fylle opp elevkvotene fremover, uttalte BSS-sjef Per J. Skjegstad til Nytt fra Sjøforsvaret
(NFS) i august i fjor. Dermed igangsatte skolen og øvrige deler av Sjøforsvaret en omfattende
rekrutteringskampanje. Og resultatene har da heller ikke uteblitt! - I årets søkertall er det veldig
mye å glede seg over, uttaler kommandørkapteinen denne gang til NFS, og legger til: -Takket være
et stort felles målrettet sjøforsvarsløft!

Målrettet markedsføring gav

En glad sjef:  -Ungdommen har tydeligvis lagt
merke til Sjøforsvaret og våre ulike
profileringstiltak. Vi opplever nemlig en økt
pågang under utdanningsmessene. Og denne
markedsføringen er noe som også media viser
interesse for, fremhever sjef Befalsskolen for
Sjøforsvaret (BSS), kommandørkaptein Per J.
Skjegstad. Her sammen med
rekrutteringsoffiser Pia Wiidth.
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v målbart resultat!

Bevisstgjøre omkring muligheter
Når det gjelder fremtidig rekruttering, trenger man imidlertid
ikke alltid gå over bekken etter vann, skal vi tro Per J. Skjegstad.
Mangt et "befalsemne" er nemlig allerede i systemet, enten som
vernepliktig på ordinær førstegangstjeneste eller som vervet.
Kommandørkapteinen er av den formening at disse emnene må
identifiseres og motiveres til å søke en utdanning for deretter å
yrkestilsettes. Derfor er det viktig at befal på fartøyene "jakter
på" egnede kandidater og har et bevisst forhold til det å
rekruttere. -Men vernepliktig personell lar seg ikke motivere til å
søke, med mindre de opplever den daglige tjenesten som
troverdig. Det Sjøforsvaret holder på med må kort og godt
oppfattes som meningsfullt, poengterer kommandørkaptein Per J.

Skjegstad, som i år som i fjor lar det skinne tydelig gjennom at
rekruttering handler om Sjøforsvarets fremtid; en fremtid med en
operativ struktur som er avhengig av en kompetent bemanning! 

Av Ola K. Christensen
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Felles innsats: Hele Sjøforsvaret har støttet helhjertet opp om befalsskolens rekrutteringskampanje. Sivilt og militært ansatte i Sjøforsvaret, som
dem ved BSS (bildet), kan derfor ta sin del av æren for årets gode søkertall! 
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Kampanjen har vært sammensatt av en rekke
forskjellige virkemidler, fra rekrutteringstokt
med gråmalte fartøyer lang kysten og stunt
med kamokledde brettkjørere i skibakkene, til
reklamesnutter på kino og uniformert besøk i
klasserom - alt på ulike arenaer og med ulike
virkemidler, men med en fellesnevner:
ungdom som målgruppe. Og med solide
støttespillere som Sjøforsvarets skoler,
Kysteskadren, Sjøforsvarsstaben samt
Forsvarets mediesenter (FMS) i ballasten! 

Pia Width ønsker også å trekke frem P4,
som har stilt opp for Sjøforsvaret etter at BSS
ble kåret til kanalens vennskapsbedrift. -
Radiokanalen har vært helt fantastisk og gitt
oss mye verdifull sendetid og reklame,
poengterer hun.

-Ungdommelig, synlig og
konkurransedyktig, poengterer
kapteinløytnant Width. -Sjøforsvaret må
opptre på ungdommens arenaer og på
ungdommens premisser. Derfor har vi også
brukt menig personell som rådgivere i
forbindelse med utforming av ulike
virkemidler slik at vi vekker interessen og når
frem med budskapet. Videre må Sjøforsvaret
være synlig for å tiltrekke seg
oppmerksomhet. Og etaten må være
konkurransedyktig, som i klartekst innebærer
at vår utdanning må være best slik at vårt
mangfoldige tilbud foretrekkes i den
"utdanningsjungelen" og blant alle de
valgmulighetene ungdommen står overfor.
Forsvaret har jo et kjempemessig
utdanningstilbud og intet å skamme seg over,
poengterer rekrutteringsoffiseren. 

-Er det kun rekruttering til "futt og fart",
eller gjøres ungdommen også oppmerksom på
hva det vil si å velge en militær arbeidsgiver?  

-Klart vi informerer om at det å være
offiser, er noe som krever at den enkelte
tenker gjennom de etiske og moralske sidene

ved å velge dette yrket og hva yrket kan
medføre, der den enkelte kan komme opp i
situasjoner der han eller hun tar liv, eller blir
tatt livet av.

-Enn å opptre i Hemsedal og reklamere for
en militær utdanning da Irak-krigen pågikk?

-Jeg skjønner jo at enkelte kan ha
motforestillinger, selv om vi fikk få slike i
Hemsedal. På den annen side må Forsvaret
tore å være synlig også i turbulente tider.
Dessuten har vi jo behov for personell uansett
hva som skjer ellers i verden. Og jeg er stolt
av min uniform!

Skal holdes "varme"
Hvordan opprettholder så skolen interessen
for Sjøforsvaret i perioden fram til opptaksuka
i juli? BSS har utarbeidet nye opptaksrutiner,
nettopp for å holde kandidatene "varme", der
den enkelte får tilsendt flere infopakker med
forskjellig innhold som DVD med fregattinfo,
T-skjorte og cap samt skriftlig info. Videre
skal e-post og SMS benyttes. -Klart alt dette
koster penger, men skal vi få elever, må
Sjøforsvaret gi full gass for å få full effekt,
mener opptaksoffiser Jordal, som synes dette
har vært morsomt. -Tidligere, da
bemanningen ved skolens opptakskontor var
så som så, hadde vi mer enn nok med å holde
hodet over vann. Men med økt bemanning og
det øvrige sjøforsvar i ryggen, kan vi gå
offensivt til verks og profilere oss. Det
handler om proaktivitet og strategi, for dette
er et eget fag. Men så har da også Sjøforsvaret
gjennomgått en revolusjon på
rekrutteringsområdet, fremholder løytnant
Arne Jordal.

Av Ola K. Christensen

Ungdommelig! Synlig! Ko

Tre vesentlige momenter, dersom en
utdanning og et yrke i Sjøforsvaret skal virke
forlokkende på ungdommen, mener
rekrutteringsoffiser Pia Width og
opptaksoffiser Arne Jordal ved Befalsskolen
for Sjøforsvaret (BSS). Det har i det hele tatt
vært en svært så hektisk høst, vinter og vår,

ikke bare for personellet ved rekrutterings-
og opptakskontoret, men for hele BSS, i
kampen om den yngre gardes gunst. Men så
har da også den innsatsen svart seg. Ca. 700
flere søkere i år enn i fjor, levner liten tvil
om at den målrettede kampanjen har gitt
målbare resultater!

“Hele 130 skoleelever fra
skolene Vågsøy
ungdomsskole, Måløy
videregående og Eid
videregående skole møtte
frem for å se nærmere på en
ekte norsk fregatt og for å få
informasjon om hva
Sjøforsvaret kan tilby av
utdanning og
fremtidsmuligheter. 43
skoleelever takket ja til
muligheten for å få tilsendt
informasjon fra Forsvaret på
e-post og via SMS-
meldinger…()…Sentral
beliggenhet og reportasjer på
NRK Sogn og Fjordane bidro
til stort besøk og mye
oppmerksomhet i Måløy.”
FORSVARSNETT 19 03 03
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Virkemidler

· Besøk ved samtlige

ungdomsskoler og videregående

skoler i Vestfold

· Besøk ved samtlige maritime

høyskoler og tekniske fagskoler i

Norge

· Utdanningsmesser

· Omvisning for skoleklasser ved

BSS

· "Utplassering"/yrkesorientering

for 50 ungdomsskoleelever

· Rekrutteringstokt langs kysten i

samarbeid med Kysteskadren og

Sjøforsvarets skoler

· Reklamefilm på kino

· Rekrutteringsbrosjyrer

· www.bss.mil.no

· Annonser

· P4-samarbeid (radioreklame,

sendetid og konkurranser)

· Rolandslagets aktivitetsdag

· James Bond-stunt på Colosseum

· Jentecamp 

· Hemsedal-stunt i skibakken

· Rekrutteringskurs for 18 BSS-

offiserer og 30 offiserer i

Kysteskadren

· Etablert et rekrutteringsnettverk i

Sjøforsvaret

· Marinens dager i Bergen

Krafttak:a-God dugnadsånd,
pågangsmot og entusiasme i hele

Sjøforsvaret, har gitt synlige
resultater. 1 709 søknader sier jo sitt,

mener kapteinløytnant Pia Width,
løytnant Arne Jordal, kvartermester

Bjørn Erik Skahjem og kvartermester
Henrik Moe.



14

Ikke et mål at det skal være vond

BERGENSOMRÅDET: - Det vil være en herlig følelse å klare det! Ordene
kommer bestemt fra kadett Harald Vasset. Han lukker øynene, som i et forsøk på
å sove stående. Det er fem døgn siden siste hvil. Militært lederskapsseminar
(MLS) for Sjøkrigsskolen er ikke for søvnhungrige pyser.

Vi er på Ulven leir, vel en halvtimes
kjøretur fra Bergen. Regnværet som
vestlandets hovedstad er så kjent for å by

på, forsvant ved soloppgang. Kadettene
som deltar på maratonøvelsen blir testet;
fysisk, men ikke minst psykisk. Kun

sporadiske minutters hvile, lite mat og
mye slit. Helvetesuke? Nei, ikke helt, men
nesten…

- Det er ikke et mål at det skal være
vondt, men de skal testes, og vi skal
operere på grensen av det de klarer. En del
elementer ved øvelsen kan oppleves
ubehagelig, men alt er situasjoner de kan
oppleve i sin tjenestetid. Enten
internasjonalt, eller i verste fall nasjonalt.
Det er åpenbart at de vil takle vanskelige
situasjoner bedre, nå når de har vært
gjennom dette, forklarer kommandør Tor
Vestli, sjef Sjøkrigsskolen. Med et stort
sikkerhetsapparat rundt seg, kan også
kadettene føle seg trygge på at ulykker og
andre alvorlige hendelser hører
sjeldenhetene til. - Vi har leger og
psykologer med, som følger elevene hele
tiden, forklarer han og legger til at han er
godt fornøyd med øvelsen, totalt sett. - Det
fungerer veldig bra. Selvfølgelig skal dette
evalueres i etterkant. De siste årene har
lederskapsseminarene vært temmelig like,
jeg ser for meg små endringer fra dagens
opplegg i fremtiden, avslutter han.

Ikke en helvetesuke
Alt du har hørt om "helvetesuken" er
riktig, men sannheten får du aldri vite før
du har deltatt. Kadettene skal overraskes,
de skal ikke være forberedt på de
situasjonene de må takle underveis. Stress,
utmattelse og sult er hverdagen i en ukes
tid. Men, blir det gode ledere av slikt? -
Vår hensikt med MLS er å skape
situasjoner som gir hver enkelt kadett
lederutfordringer så nært opp mot krise- og
krigs scenarier som overhodet mulig.
Beslutningsevnen skal trenes gjennom
størst mulig handlingsrom, utstrakt
desentralisering og størst mulig grad av
selvstendighet, sier øvingsleder,
orlogskaptein Terje Paulsen. Han forteller
videre at det overordnede målet med
øvelsen er at alle kadettene skal ha tilegnet
seg gode erfaringer å ta med seg videre i
tjenesten i Forsvaret. - Vi ønsker å vise
dem hvordan fysiske og psykiske
belastninger over tid, i nye og ukjente
situasjoner, virker inn på menneskelig
atferd og beslutningsevne, forklarer han.
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Verdifulle erfaringer - etterpå
Kadetten Harald Vasset har fått summet seg
litt. Han myser innover skogen. Ser etter nye
mål, nye oppgaver, nye utfordringer og
problemer. - Selvfølgelig har vi noe igjen for
dette, sier han, trekker pusten dypt og ser
alvorlig på meg. - Akkurat nå føles det ikke så
veldig givende, men når lederskapsseminaret er
over, og vi er tilbake fra skogen, tror jeg alle vil
sitte igjen med svært verdifulle erfaringer.
Dessuten er det utrolig bra samhold i laget, og
vi jobber for et felles mål, understreker han.
Men det er også alt han har tid til å understreke,
alle på laget hans har kommet i mål på
hinderløypen, og nå er det ingen bønn, de må
videre…

Kadett Tanja Mrgan er fast bestemt på å gjennomfør Sjøkrigsskolen.
Førsteåreleven har gort en flott innsats så langt. Og humøret er alltid på topp!

dt…

Lederutvikling ved Sjøkrigsskolen

- Virkelighet krever at fremtidige offiserer innehar en
overordnet militær identitet som kjennetegner nye militære
roller som:  kriger, fredsskaper, fredsbevarer, diplomat,
humanitærarbeider, observatør og multinasjonal aktør.
- Læringsfilosofien i programmet for lederutvikling ved
Sjøkrigsskolen er "erfaringsbasert innlæring".
- Sjøkrigsskolen har samtidig beveget seg bort fra detaljerte
ordrer og over til intensjonsstyring. Dermed blir
desentralisering, selvstendig tenkning, kreativitet og økt
ansvar hos den enkelte viktige virkemidler for effektiv
ledelse.
- Fra juni i år uteksaminerer Sjøkrigsskolen for første gang
offiserer med bachelorgrad som er tilpasset det sivile
utdanningssystemet.
- Lederutvikling er en prosess som krever tett oppfølging
over tid i riktige omgivelser. Skolen har derfor en egen
avdeling bestående av 18 erfarne offiserer med hovedfokus
på lederutvikling og oppfølging av kadetter. 
- I tillegg samarbeider Sjøkrigsskolen med andre krigsskoler i
Norge og i utlandet. Et eksempel er krigsskolen West Point i
USA. Det er også innledet et samarbeid med universitetet i
Bergen.
- Under Militært lederskapsseminar (MLS) på Ulven leir, var
fokus det store spekteret av ulike roller som fremtidens
offiser skal inneha.
- Verdier som felleskap og samhold skal være styrende for
motivasjon, måloppnåelse og tillitskapende arbeid. Dette vil
forhåpentligvis bidra til økt stolthet av offisersyrket.

Det er verst å ikke få sove…
I forrige Nytt fra Sjøforsvaret kunne du lese om Tanja Mrgan. Den gangen sto
hun smilende og påskebrun på Mjølfjell, topp motivert for vinterøvelse. nå er
det litt andre forhold som råder for den blide fenriken, men motivasjonen er
fortsatt på topp!
- Å huff, det er verst å ikke få sove, jeg blir litt treg. Men heldigvis fungerer
det veldig godt i laget, og vi holder humøret oppe, sier hun bestemt, og ler litt
forsiktig, så blir hun alvorlig. - Det er utrolig viktig at man ikke begynner å
syte og klage til de andre. Da blir det dårlig stemning. Alle er i samme
situasjon, og alle har de samme utfordringene. Vi skal ikke gi oss, det
fungerer bra og alle vil gi alt! Det finnes ikke snev av tvil om at hun mener
det hun sier. 

Lærerikt
- Dette er fysisk krevende ja, men vil lærer jo enormt mye om oss selv, og
kunnskapen er i høyeste grad relevant når vi skal begynne å arbeide som
ledere, forklarer hun og understreker at øvelsen er svært realistisk lagt opp. -
Ja, det synes jeg, vi møter mange problemer som kan oppstå i en reell
krigssituasjon, og jeg trives godt på øvelse jeg, vet du, selv om det var
koseligere med en skitur på Mjølfjell, sier Tanja med et smil. Så setter hun
seg på bakken, lukker øynene og får tre minutters søvn før hun og resten av
laget må ut på nye oppdrag.
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De har gjort en strålende jobb,
gjengen som har restaurert, bygget
opp og vedlikeholder
Kongesjaluppen “Stjernen”.
Titusenvis av frivillige timer, åtte
innsamlede millioner kroner, det er
rett og slett imponerende.

Å bli født til konge  er noe få blir forunt her i
livet. Konger og dronninger står det aura rundt,
og deres eiendeler må stå i forhold til deres
posisjoner i samfunnet. Og “Stjernen”s historie
er en kongelig historie og starter så langt
tilbake som da Norge var union med Sverige. 

Året er 1899. På tronen satt Kong Oscar II
og hans dronning Sophie og regjerte over
Sverige og Norge. Kongen var mange ganger i
Norge og til bruk i offisielle  sammenheng ble
det ved Akers Mekaniske Verksted i Kristiania
bygget en Kongesjalupp i året 1899. Sjaluppen
var 55 fot lang og 10 fot bred og ytterst
smakfullt innredet. Aktersalongen var utført i
mahogny og vinduene i slipt glass. Fremdriften
var via dampmaskin og skorsteinen var som
seg hør og bør på en sjalupp, av messing. 

Det kongelige fartøy ble døpt “Stjernen”, et
navn som skulle følge kongesjalupper også
senere. Tre mann var fast ansatt om bord, og
de hadde nok å gjøre med puss og stell av det
flotte fartøyet. 

Norge ble et fritt land i 1905 og vår egen
konge fikk vi også, Kong Haakon VII. Han
overtok "Stjernen" og hadde den fram til 2.
Verdenskrig. “Stjernen” ble sagt å være alle

offiserers mareritt; den var lang og skarp og

vanskelig å manøvrere. Men for et vakkert syn

på fjorden! 

Under 2. Verdenskrig tok tyskerne sjaluppen

og båten ble fratatt sitt opprinnelige særpreg.

Skorsteinen av messing forsvant, likeså

vedderbaugen og aktersalongen. 

Da freden kom sto fartøyet ribbet tilbake på

marinebasen nede i Horten, dens liv som

Kongens eget fartøy var over. 

Mjøs-båt
Snart etter ble den kjøpt av en flatlandsbonde

oppe ved Mjøsas bredd. Mellom

Brumunddalen og Moelv, like ved siden av E6,

innerst i  Furnesfjorden lå den, og slik hadde

den ligget  i ca. 15 år. Dens fordums linjer har

den, men inne i styrehuset står monumentet

over en lastebileier, lastebilratt, dashbord og

pedaler. Gad vite hva Kong Oscar II eller

Kong Haakon VII hadde sagt hvis de hadde

sett sine sjøoffiserer manøvrere med slik en

redskap. 

Paradoksene er så mange i en slik historie.

Det hele begynte med et prospektkort med en

nydelig sjalupp på  Kristiania havn, funnet i en

aktivitetshandel i USA. Det neste var en

gammel bok om Kristiania og omegn kjøpt for

kroner fem, på et loppemarked i Drøbak og det

tredje var da man besøkte motormuseet i

samme sommerby og fikk se en modell av

båten at puslebrikkene falt på plass. 

Det fjerde var da eksperten på Mjøsa dukket

opp, Arve Nordsveen, med sitt manus til en

bok om våre innlandsbåter og fortalte historien

om Sandbåten. 

Kongeskip
Da Prins Carl av Danmark aksepterte Norges

krone, stilte han altså som den ekte sjømann

han var visse krav. Han ville ha et kongeskip.

Kong Haakons krav om et havgående fartøy

ble ikke imøtekommet før kort etter 2.

Verdenskrigs avslutning, da en folkeaksjon

muliggjorde kjøpet av det som senere skulle

bli Kongeskipet Norge.

I ventetiden på et havgående skip, måtte

Kongen nøye seg med "Stjernen 1" og senere

"Stjernen II".

Den første "Stjernen" ble altså bygget for

unionskongen Oscar II og førte "Sildesaltaten",

dette flagg som både med og uten splitter ikke

kom til å bli særlig elsket på noen side av

kjølen.

I dag vet vi at den siste Unionskonge var en

sann venn av Norge, og snakket plettfri norsk.

Oscar II tok oppløsningen av unionen som et

personlig nederlag. Men sånn gikk det til at

unionskongens dampsjalupp levert fra Akers

Mekaniske Verksted før sekselskiftet. Noen år

senere  ble det Kong Haakon 7.'s første

kongeskip.

Strålende KS “Stjernen”
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2003 er et viktig merkeår i det store prosjektet det er å ta vare
på et klenodium som “Stjernen”. Forvaltningen av Stjernen er
en kjempeoppgave med videre drift og finansiering, og det er
i år vi tar et nytt løft for å styre det gamle kongeskip inn på
fremtidens kurs; med bl.a. 2005 for øye.

Vi er kommet godt i gang. Kull er skaffet fra Store Norske
Spitzbergen, Sjøforsvarsstaben støtter driften, og mange er
med på å dra lasset på den ene eller andre måten. Ikke minst
er det inspirerende for dem som har deltatt til nå, etter flere
måneders slit, å igjen kunne se sjaluppen seile i fjorden.
Fastøyer har deltatt ved arrangementer såvel i Oslo som ved
Marinemesterskapet i Tønsberg.

“Stjernen” er en vesentlig del av det arbeidet
Marinemuseets Matroser holder på med. En annen oppgave
for oss og for Marinemuseet må også være å ivareta den delen
av Sjøforsvaret som Kystartilleriet representerer. Som
museets venneforening fortsetter vi arbeidet med dette, og
med å skaffe annen dokumentasjon av vår sjømilitære og mer
generelle, maritime historie. Det finnes masse historie langs

hele vår langstrakte kyst, og Marinemuseet - og vi - har et
særlig ansvar for å ta vare på denne.

Marinemuseets Matroser er en aktiv venneforening for
Marinemuseet i Horten. Foreningens formål er å utbre
kjennskap til og øke interessen for Marinemuseet. Vi arbeider
for Marinemuseets fortsatte lokalisering til Karljohansvern.

Vi skal gjøre innsats for å øke museets samlinger, forbedre
testamentariske gaver og yte nødhjelp når behov oppstår.

Vi skal i vårt virke ha øye for at Marinemuseet også på
mange måter fungerer som bymuseum for Horten.

Jørgen Kosmo
Høybåtsmann

F
oto:Joakim
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Lyttende til “Stjernen”s historie. GIS, K-B Olsen, stabssjef Vidar Tollefsen, Sjef KNM Tordenskjold, Atle Karlsvik

Viktige oppgaver for Marinemuseets Matroser
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Med alle fartøyene åpne, omtale i det meste av
lokal presse, og værgudene i det gode lune, lå
alt til rette for flåtebesøk i hovedstaden i
pinsehelgen. 16 000 osloborgere fant veien til
Vippetangen, og køene økte proporsjonalt
med temperaturene.

Jeg står utenfor KNM Skjold og ser bortover kaien. Det
er sol og varmt, akkurat så fint vær som alle hadde håpt
på denne helgen. 12 marinefartøy ligger til kai, klokken
er litt på tolv. Det er kø. Folk venter på å få komme om
bord. Fem minutter igjen. Det kommer flere til. Alle
slags mennesker. Marinen er trendy og kult. En

marinegast tar et skritt til siden og sier kort "velkommen
om bord".  

Seilas med P4
Det hele startet i Horten. På Karljohansvern. Allerede
her fikk vi en forsmak på hva som ventet oss i
hovedstaden. P4 var først ute med reportasje.
Befalsskolen for Sjøforsvaret og radiokanalen er, som
kjent, vennskapsbedrifter, og reporter Kårstein Løvaas
satte stor pris på en seilas med verdens raskeste
marinefartøy, KNM Skjold. Innslag på programmet
"Rett og slett", og litt promotion for Marinen, ble
resultatet av seilasen. Rekrutteringsoffiser ved BSS, Pia

Oslo ble mørkeblå
F

ot
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: 
S
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T

Tidlig krøkes: 
U- båten var nok
høydepunket for
Øyvind under
flåtebesøket. Men
noen karriere
innenfor Sjøforsvaret
har han ikke tenkt på
- enda…



Width var fornøyd med oppmerksomheten.
- Selvsagt, fokus på skolen og Marinen er
rekruttering, og sendetid på riksdekkende
radio er alltid bra, understreket hun. Og da
vi, som et av de første fartøyene, klappet til
kai på Vippetangen, var det i gang. En hel
helg, i mørkeblå farger. 

Formidabelt besøk
Øyvind Evensen (8) hadde tatt med seg
faren sin, Terje på u- båt besøk. Litt
forfjamset ble han, da han fikk en mørkeblå
beret på hodet, men etter omvisningen var
smilet og humøret på topp. - Sjekk den
køen da, utbryter han da han ser i
periskopet og ut på folkemengden som har
hopet seg opp foran landgangen til KNM
Utstein. Så retter han øynene mot meg med
skrekkblandet fryd. - Det var heldig at vi
kom så tidlig. Dette var kjempemorsomt!
Vi skal vel om bord på flere båter også,
spør han, og ser på faren sin, som nikker,
og lover at formiddagen er satt av til
Marinebesøk. Men hvorvidt niåringen blir
å finne i Sjøforsvarets uniform om en ti års
tid, er høyst usikkert. - Nei, det har jeg ikke

tenkt på, forklarer en reflektert niåring, på
spørsmål om hvorvidt Sjøforsvaret er en
aktuell fremtidig arbeidsplass.

Fokus på rekruttering
Når Marinen gjør strandhugg, uansett hvor,
uansett vær, uansett årstid, kan du være
sikker på at en rekrutteringsoffiser eller to
hopper på land og leverer brosjyrer, viser
filmer og reklamerer for utdannelse og
tjeneste i Sjøforsvaret. Selvfølgelig gjorde
man aldri noe unntak i Oslo. Også
Kystjegerne fristet hovedstadens små og store
med spektakulær stand på vippetangen.
Spesielt viktig for KJK er det å verve folk til
tjeneste i kystjegerkommandoen. I fremtiden
skal det bli færre vernepliktige, og flere
matroser i Kystjegerkommandoen.
Inntakskravene er harde, men så er ikke
kystjeger noe for hvem som helst heller.

- Sunn, tenkende ungdom, som vet å ta
vare på seg selv blir hilst velkommen hos oss.
Det er en krevende og ansvarsfull tjeneste. Vi
ønsker ikke "hvem som helst", understreker
sjef for kystjegerkommandoen, Morten
Einbu.

Tett program
Det å vise seg frem handler om mye
forskjellig. Å stå med nypussede sko, press
i buksen skinnende beltespenne, til ære for
de besøkende, er bare en liten del av det
hele. Fredagen var satt av til litt mer
"militære" begivenheter. Først på dagen
demonstrerte kystjegerkommandoen sitt
nye sanitetsfartøy for Oslo brann og
redningsetat. Båten er en ombygd stridsbåt,
hvor man om bord kan utføre enkle
kirurgiske inngrep og annen førstehjelp.
Litt senere var det blomsternedleggelse på
"Orlogsgaten" på Vippetangen, før
kommandørkaptein Svein Jarle Jacobsen
hadde en orientering om kring Norwegian
Task Group for ansatte ved Forsvarets
Overkommando. Marinemusikken holdt
konsert for fremmøtte på Aker Brygge, og
Forsvarskomiteen på Stortinget ble med på
en seilas med KNM Skjold. Etter en travel
helg med åpent skip, kunne
Generalinspektøren for Sjøforsvaret
embarkere flåten på tirsdag, og sette kursen
mot Tønsberg og Marinemesterskapet. 
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Folk strømmet til
Vippetangen for å få
med seg Åpent skip
under "Marinen i
sentrum". KNM
Utstein og KNM
Skjold var suverent de
mest populære
fartøyene.
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Rammene er gitt, og hver av
forsvarsgrenstabene har kun fått 23
stillinger av de totalt 184 som utgjør
den nye Forsvarsstaben. -Dette er
betydelig færre stillinger enn hva vi
innledningsvis så for oss at ville bli
rammen for de nye stabene. Vi har
derfor måttet prioritere knallhardt i
arbeidet med å skape en ny stab som
kan ivareta de viktigste av dagens
oppgaver. Det sier seg selv at med
en halvert bemanning, må noe
nedprioriteres, påpeker Tollefsen. 

Plan- og Driftavdelingen
opprettes
Isteden for den nåværende
matriseorganisasjonen, vil SST fra
1. august få en mer tradisjonell
funksjonsorganisering. De tre
prosessene Rådgivning &
Planlegging, Iverksetting & Styring
og Kvalitetssikring og de fem
faggruppene Maritime kapasiteter,
Organisasjon, Log & infrastruktur,
Personell & kompetanse og
Økonomi & analyse forsvinner. To
nye avdelinger, Plan og Drift,
opprettes, og vil sammen med
avdelingen Stabsstøtte utgjøre "Nye
SST". 

PLANAVDELINGEN skal
planlegge og styre Sjøforsvarets
investeringer og langtidsutvikling.
Dette innebærer i hovedsak å lede
arbeidet med nyanskaffelser (TPA-
og TPK rollen), lede Sjøforsvarets
deltagelse i FoU-arbeid og bidra til
langtidsplanprosessen i Integrert
Forsvarsdepartement (IFD).

Avdelingen skal også gjennomføre
bilaterale stabssamtaler, lede
Sjøforsvarets deltagelse i
internasjonalt materiell samarbeid
og bistå i NATOs
styrkemålsprosesser.

DRIFTSAVDELINGEN vil
planlegge, iverksette og styre
Sjøforsvarets drift i et 4-års
perspektiv: I dette ligger det å bistå
i utarbeidelsen av Forsvarets
overordnete militære mål og
oppgaver, gi oppdrag og rammer til
underlagte sjefer, håndtere
styrkebidrag fra Sjøforsvaret,
monitorere og håndtere operativ,
organisatorisk og økonomisk status

samt ivareta avvikshåndtering.
Videre vil avdelingen ivareta
arbeidet med overordnete personell-
og kompetanseplaner, bistå i
utvelgelse av personell til ledende
stillinger i Forsvaret generelt og for
Sjøforsvaret spesielt.

Stabsstøtte vil bli 
betydelig redusert
Oppgavene til stabsstøtte, etter
omleggingen vil være å fungere som
"portal" inn til SST. Herunder
fungere som kontaktpunkt for
Sjøforsvarets eksterne
samarbeidspartere og interessenter.

Nye Sjøforsvarsstaben 

Sjøforsvarsstaben (SST) reduseres fra 50 til 23 personer når Forsvarets
overkommando legges ned 1. august og den nye Forsvarsstaben (FST)
etableres. 
- Dette er en dramatisk reduksjon, og krever en helt ny måte å jobbe på,
fastslår stabssjefen i SST, flaggkommandør Vidar Tollefsen, som har
hatt ansvaret for omorganiseringen av SST.

Flaggkommandør Vidar Ttollefsen
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GIS

StSj
(Fkom)

Adjutant (KL)

Støtte
-Senior stabsoffiser (KK)
-Stabsoffiser (KK)
-MA (OK)

DriftPlan

-Sjef Driftsavdelingen (Kom)
-Senior stabsoffiser pers. og virksomhetsplanlegging (KK)
-Senior stabsoffiser virksomhetsstyring (KK)
-Stabsoffiser maritimekapasiteter (KK)
-Stabsoffiser organisasjon (KK)
-Stabsoffiser personell og kompetanse (OK)
-Stabsoffiser budsjettplanlegging (KK)
-Stabsoffiser økonomistyring (OK)
-Stabsoffiser økonomi (KL)

-Sjef Planavdelingen (Kom)
-SSO Plan (KK)
-Stabsoffiser materiellplan (OK)
-Totalprosjekt koordinator Undervannsbåtflotiljen (KK)
-Totalprosjekt koordinator Overflateflotiljen (KK)
-Totalprosjekt koordinator Minekrigsflotiljen og KV (KK)
-Totalprosjekt koordinator Kyststridsflotiljen (KK)
-Totalprosjekt koordinator EBA (KK)

1

1

1

3

98

Forberedelse av representasjoner og presentasjoner blir en
viktig oppgave, samt å representere GIS i div utvalg og
fora herunder. Avdelingen vil bestå av en senior
stabsoffiser, stabsoffiser og militærassistent, samt GIS'
adjutant. 

GIS som synlig leder for Sjøforsvaret
En rekke arbeidsoppgaver skal videreføres som i dag,
mange oppgaver vil bli delegert til andre avdelinger i
Sjøforsvaret, samtidig som flere oppgaver ikke lenger vil
bli prioritert. Oppgaver som SST vil prioritere er å;
* ivareta GIS rolle som synlig leder for Sjøforsvaret.
* ivareta kontakten til samarbeidsparter og interessenter.
* omsette FSJs GFD til produksjonsplaner (GIS PP).
* gjennomføre ressursdialoger (oppover og nedover).
* gjennomføre horisontal samhandel på overordnet nivå.
* følge opp og styre pågående produksjon på overordnet nivå.
* sette sammen bidrag ifm styrkegenereringsprosesser.
* utarbeide overordnete rapporter tilknyttet driftsoppdrag.
* bidra i Gruppe 1 innstillingsarbeid.
* monitorere og rapportere status på operative enheter.
* håndtere Sjøforsvarets budsjettkapitler iht økonomireg.
* ivareta Sjøforsvarets prosjekt & investerings portefølje.
* gjennomføre bilaterale stabssamtaler (Navy to Navy).
* delta i NNAG (Nato Naval Armament Group).
* bidra med overordnet rådgivning inn i IFDs
planprosesser.

Oppgaver som SST vil måtte delegere, omstrukturere
eller endre er blant annet arbeid knyttet til:
* OPL/F &OPL/K samt mobiliserings- og
beredskapsplanlegging/-forvaltning.
* Ivaretakelse av stillingsfullmakten.
* Personell- utdanning- og kompetanseplansarbeide.
* Kommisjons- og klagesaksbehandling.
* Utarbeidelse av sjømilitærstrategi og -doktrine.

Oppgaver som vil bli nedprioritert i SST: 
* Støtte til fremtidens IFD ifm deltagelse i utvalg, fora,
arbeidsgrupper, etc.
* Deltagelse i FoU utover det strengt nødvendige.
* Ivaretagelse av representasjons oppgaver.
* Drive tung eller omfattende analyse- og
utredningsarbeide.
* Tilfeldige tilleggs- og adhocoppdrag.
* Forbedrings- og kvalitetsarbeide.
* Strategisk kommunikasjonsarbeid
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Sjøforsvaret har vært en fabelaktig
arbeidsplass. Jeg har fått gode og ansvars-
fylte jobber. På en måte vil det bli vemod-
ig å slutte, sier avtroppende generalin-
spektør for Sjøforsvaret, kontreadmiral
Kjell-Birger Olsen. Generalinspektøren,
populært kalt K-B, har vært pendler i fire
år. Hans hjem i Bergen har vært mer som
feriested å regne. 

Har gjort sin innsats 

Men det er der, i Sjøforsvarets "hoved-
stad", han vil nyte pensjonisttilværelsen. 

I 39 år har han arbeidet for den mørke-
blå delen av Forsvaret vårt, jobbet for det
han har trodd på og det han har ment. Han
gir seg, to og et halvt år før tiden. Han
kunne fortsatt - på sitt skarrende mål,
skrytt av Sjøforsvaret, forsvart marinen,
kjempet for MTB-er og fregatter, og fra
innsiden sett Sjøforsvarets nye struktur ta
form. Nå kan han lene seg tilbake og se
andre gjøre jobben. 

– Det er for mye forsaket på "hjemme-
fronten". Å kombinere familie og offiser-
sjobb er ikke enkelt. Jeg er glad for alle de
støttespillerne som har dratt litt av lasset
når det har stormet som verst, understreker
kontreadmiralen, som alltid har smilet og
humoren på plass når han er ute og besøk-
er avdelingene.

For sjefsstolen og kontoret er ikke der
K-B har vært lettest å finne. Han har reist
rundt omkring, møtt Sjøforsvaret, gitt opp-
muntrende kommentarer og en klapp på
skulderen til dem som trengte det. Nå er
det ugjenkallelig over. 

Synlig og troverdig 

- I Sjøforsvaret finnes det usedvanlig
mange gode medarbeidere. Unge folk må
få slippe til, vi har lyktes svært godt med
rekruttering. Det finnes veldig mye dyktig
ungdom som Sjøforsvaret kan ha bruk for.
Jeg er ikke videre bekymret for tilveksten
til vår marine, understreker generalin-

- Olsen oInformasjonen

må ut til folk…
Generalinspektøren for

Sjøforsvaret har fått nytt

ansikt. Kontreadmiral 

Kjell-Birger Olsen takker 

for seg og lar kontreadmiral

Jan Eirik Finseth ta 

over roret. 
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BSS/Horten: Reklamefilm på kino, deltakelse på
utdanningsmesser, skolebesøk og ikke minst besøk av
fartøyer, er veien å gå for å få ungdommen i tale. -
Informasjonen må bringes ut til folket, mener
Kristoffer Nissen og Chris-Petter Haukedal. 
De to befalselevene formelig lovpriser skolens
rekrutteringskampanje og er hellig overbevist om at
dersom Sjøforsvaret skal kommunisere med
ungdommen, må folk få informasjonen "rett i
ansiktet". Den må bringes ut! Virkemidlene er derfor
flere i kombinasjon, som kinoreklame,
utdanningsmesser, skolebesøk, rekrutteringstokt osv. 
Kristoffer Nissen og Chris-Petter Haukedal, som
begge er elever ved operativ/marine/realfag og
dermed har valgt en gjennomgående BS/KS-
utdanning, er ikke i tvil om hvilken appell 
Sjøforsvaret har til ungdommen, når den samme
ungdommen blir klar over alle utdanningstilbudene og
ikke minst hvilken spenning og utfordring en karriere
som yrkesoffiser innebærer. -Det største
rekrutteringsmarkedet er alle dem som er i ferd med å
avslutte videregående, men som ikke vet hva de skal
gjøre videre. Den flora av tilbud Forsvaret
representerer, burde derfor treffe bra nettopp overfor
dem. Og det gjelder også de skoletrøtte, for BSS er i
sannhet en annerledes skole og utdanning, fremholder
de to.

Proff utdanning
Enn utdanningen så langt, hva har den gitt de to
ungdommene? Kristoffer Nissen er ikke i tvil om at
han er blitt mer selvstendig i løpet av skoleåret, takket
være teori omsatt i ditto praksis. -Selvtilliten er bedre.
Og vi lærer å ta ansvar for oss selv og for kameratene
våre. Dette er en utdanning med mye aktivitet og noe
helt annet enn den passive skolen jeg har vært vant til.
Helt topp, poengterer bæringen. -Jeg fikk sjokk. Et
positiv sjokk. Dette er en proff utdanning med mål,
mening og stil, supplerer bergenseren Chris-Petter
Haukedal.

Kvalitet
Hva med fremtidsutsiktene i et forsvar som stadig
krymper? -Mindre ja, men likevel mer profesjonelt
enn tidligere. Kvalitet er viktig. Og for oss som elever,
er nye fregatter og MTBer helt klart en
motivasjonsfaktor. Vi ser derfor positivt på fremtiden,
bedyrer de to BS-elevene Kristoffer Nissen og Chris-
Petter Haukedal. 

Informasjonen

må ut til folk…
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overlot roret til Finseth
Foto: Sissel Amundsen, FMS 

spektøren.
Excellence, endringsevne og entusiasme.

De tre e-er, er noe K-B har vært glad i å
trekke frem. Omstillingen har gitt
Sjøforsvaret mange utfordringer, men
"timeplanen" er holdt. Sjøforsvaret er ferdig
omstilt - i hvert fall snart.

- Vi er i ferd med å få en enkel og funk-
sjonsdyktig struktur. Omstilling betyr også
utprøving av nye taktiske konsepter. Vi
utvikler maritime kapasiteter som løser våre
nasjonale utfordringer, og som gir relevante
bidrag til alliansen. Vi er best i verden på
operasjoner i kystnære farvann og vanske-
lige forhold i kystlinjen. Vår nisje interna-
sjonalt er littorale områder, understreker
han.

K-B kunne fortsatt å snakke om dette
lenge. Men det er lite sand i timeglasset for
Olsen, han er på vei hjem, til kone og barn.
En sjømann er i ferd med å gå i land.

Med fokus på fremtiden 

Kontreadmiral Jan Eirik Finseth er mannen
som nå overtar roret i Sjøforsvaret. 46 år
gammel, og med en svært variert tjeneste bak
seg. Han ble uteksaminert fra Sjøkrigsskolen i
1979, og har siden den gang blant annet vært
innom flere av kystartilleriets fort, MTB, som
forsvarsattaché i London, sjef på
Sjøforsvarets skolesenter KNM Tordenskjold,
og sist, før han ble utnevnt til generalin-
spektør, var han sjef for Landsdelskommando
Nord-Norge. Nå gleder han seg til å ta fatt på
oppgaven som øverste sjef i Sjøforsvaret.

- Det er med ydmykhet og respekt for mine
forgjengere jeg nå tar fatt på oppgaven. Mitt
mål er å kunne videreføre den arven jeg tar
med meg inn på sjefskontoret. En generalin-
spektør skal være operativt orientert, og
Sjøforsvaret skal være et instrument for å
delta aktivt, både hjemme og ute i interna-
sjonale operasjoner.

Han er bestemt når han snakker. Dette
brenner han for. Sjøforsvaret er viktig, og det
er fremtiden.

- Vi må sette fokus på verving. Våre nye
fartøy kommer til å være svært tekniske, og vi
trenger utdannede folk, som vil arbeide for
oss lengre enn de 12 månedene førstegangs-
tjenesten varer. Fokuset som har vært på
rekruttering i det siste, har fungert, men vi
mangler fortsatt folk innenfor teknisk bransje.
Det må vi ha!

En stor dag 

Den påtroppende generalinspektøren er
også overbevist om at fokus på utdannelse
er svært betydningsfullt for hvordan frem-
tidens Sjøforsvar vil bli seende ut. Når vi
har de nye fregattene og de nye MTB-ene i
Skjold-klassen på plass, mener Finseth at vi
vil få det mest moderne sjøforsvaret i
Europa. Det krever mye på kompetansesid-
en, ikke minst av de som arbeider med
utdannelse.

- Det er svært gledelig å vite at det finnes

mange dyktige folk i vår organisasjon. Når
det gjelder skole- og utdanningsavdelingene
våre, tør jeg påstå at vi er blant de beste i
vår verdensdel. Vi driver et pionerarbeid
uten sammenligning, og det er, som jeg har
vært inne på, i utdanningsavdelingen en av
de største utfordringene ligger, sier Finseth.

Joakim Reigstad, Sjøforsvarsstaben

Kjell-Birger Olsen overlater 1. august roret til Jan Eirik Finseth. I bakgrunnen stabssjef

FO, generalløytnant Svein-Ivar Hansen.


