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Nytt styre i SIOF

Admiral-
forsamlingen
valgte nytt styre
i mai. Ole An-
dreas Uttberg
ble valgt som ny
styreleder, mens
Einar Kr. Holtet,
Torje Braadland
og Liv Hegna ble
valgt som nye
styremedlemmer.
Som vara ble
Halvor Molland
valgt.

Det nye syret vil
fortsette samarbeidet
med Sjøforsvaret, og
satte stor pris på de
signaler som ble gitt av
Generalinspektøren for
Sjøforsvaret i den
sammenheng. SIOF i

Ole Andreas Uttberg Einar Kr. Holtet Torje Braadland Liv Hegna

Halvor Molland

tiden fremover arbeide
videre om beskikkelser
andre formelle forhold,
men vil også yte bistand
når informasjonsbehovet
melder seg for Sjøforsva-
ret. Styret ønsker å
videreføre kontakten med
informasjonssjef i SST,
kommandørkaptein Jan
Ketil Steine.

Nye medarbeidere
på Haakonsvern
Styret ønsker også å holde
kontakten med
informasjonsmiljøet på
Haakonsvern. Orlogskap-
tein Kristin Liset og
hennes kollega Ragnhild
Thomsen Thornam i
presse- og informasjons-
avdelingen er nå på plass i
Felles Integrert Drift stab
(FID) i Bergen.

Vellykket
Admiralforsamling
Admiralforsamlingen den
mai i Oslo Militære

Samfund var vellykket, og
det var mange medlem-
mer som deltok på
samlingen og den etter-
følgende middagen.
Generalinspektøren for
Sjøforsvaret holdt en
nyttig og god orientering
om status, mens SIOF-
medlem Terje Løyning
orienterte om sitt
oppdrag i Libanon.

KNM Narvik
SIOF-medlemmene Svein
O. Mogan og Einar Kr.
Holtet bisto på
informasjonssiden da
KNM Narvik gikk over til
museumsfartøy i  juni.
Arbeidet skjedde i
samarbeid med komman-
dørkaptein Jan Ketil
Steine. Styret takker for
god innsats.

Opprydding i
medlemsmassen
Det nye styret i SIOF
varslet om at vil bli

foretatt en opprydding i
medlemsmassen, og hvor
betaling av kontingent og
deltakelse på samlinger
vil bli henyntatt. I disse
dager er det sendt ut brev
til de medlemmene som
ikke har betalt kontingent.
Det er også sendt purrin-
ger til medlemmene på e-
post i august.

Zwartmalar ikkje Forsvaret                   Se side 5
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KNM Narvik fortøyd som museumsfartøy
På KNM Narvik,
den siste tjenes-
tegjørende fregat-
ten av de fem
som ble bygget
ved Marinens
Hovedverft i Hor-
ten på 1960-tallet,
ble kommandoen
halt tirsdag 12.
juni i Horten. I
forbindelse med
overgangen til
museumsfartøy,
deltok to SIOF’ere
aktivt i informa-
sjonsarbeidet,
Svein O. Mogan
og Einar Kr. Hol-
tet

Etter omfattende
forberedelser til perma-
nent stilleliggende i
Horten, skal fartøyet
inngå i den norske
museumskipsflåten som
omfatter de seilende

klenodiene KNM Hitra,
M314 Alta, shetlands-
skøyta Andholmen og
kongesjaluppen Stjernen
af 1899, samt de perma-
nent landsatte fartøyene
som omfatter Kobben-
klasse ubåten KNM
Utstein; verdens første
torpedobåt KNM Rap
samt en missiltorpedobåt
som ligger i utrustnings-
dokka ved Marinemuseet
i Horten.

Siste flåtebesøk i
Oslo
KNM Narviks siste
flåtebesøk i hovedstaden
fant sted helgen 8. – 10.
juni, med bl.a. pressekon-
feranse om bord, der
boken om Horten-klasse
fregattene ble lansert.
Lørdag og søndag var det
åpent skip og svært mange
av hovedstadens befolk-
ning benyttet anledningen
til å ta farvel med en
epoke i det norske
sjøforsvaret.
  I løpet av mandag 11/6
seilte KNM Narvik ut
Oslofjorden med bl.a.
over halvparten av de 36
skipssjefene om bord,

som har ført skuta siden
hun ble overtatt av
Marinen mot slutten av
1960-tallet. Ved avgangen
fra hovedstaden benyttet
Narvik seg av anledningen
til å kvitte seg med alle
signalraketter og skapte
sitt eget fyrverkeri på vei
ut av havnen. Senere ble
de siste granatene avfyrt
fra skipets hovedbatteri
ved skytefeltet sør for
Færder fyr, før hun gled
inn på Horten Indre havn
der hun skal bli liggende.
   Tirsdag morgen var det
oppstilling av mannskapet
på verftskaia før
kommandovimpelen og
flagget ble halt. Under en
kort, men verdig sere-
moni, ble fartøyet så
overført fra FLO til
Stiftelsen KNM Narvik
som skal sørge for at
skuta blir tilgjengelig for
publikum.

Børresen
drivkraften
Drivkraften bak stiftelsen,
flaggkommandør Jakob
Børresen, vil sammen
med entusiastene i
venneforeningen for den

gamle fregatten, stå
for arbeidet med å
klargjøre skipet for
museumstilværelsen –
alle tanker skal
tømmes, alle åpninger
i skroget sveises igjen,
propeller og ror
fjernes, osv. – før
publikum får slippe til
om bord, sannsynligvis
en gang i løpet av
høsten 2007.

Kommandør (p) Jakob
Børresen er primuis motor
bak engasjementet for å få
KNM Narvik som
museumsfartyøy (Foto)
Arne Flaaten,FRM)

Foto: home.online.no
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Referat fra SIOFs admiralforsamling
2007
Admiralforsamlingen ble avholdt i Oslo Militære Samfunds lokaler, 9. mai 2007
kl. 16.00

Til stede:
Einar Kr. Holtet, Torje Braadland, Ole Andreas Uttberg, Terje Løyning, Jan Ketil Steine, Terje
Heiestad, Gunnar Vetlejord, Erik Irgens, Liv Hegna, Arvid Weber Skjærpe, Hans Kr. Svens-
holt, Jørn Ivar Baade, Øyvind Breivik, Svein O. Mogan, Per-André Marum, Torunn L. Auestad,
Halvor Molland, Dag Taubo, Helge Andersen, Louise Bastviken, Per-Yngvar Holm og Bryn-
julf Freberg.

1. Åpning og konstituering
Det fremkom ingen innsigelser til innkallingen og dagsorden. Som ordstyrer og referent ble
Ole Andreas Uttberg valgt.

2. Årsberetning
Styrets årsberetning for 2006 ble godkjent.

3. Regnskap
Regnskapet for 2006 ble godkjent. Revisor Terje Løyning etterlyste revisorberetning. Revisor
ble pålagt å utarbeide slik beretning, som sendes ut til medlemmene med det første.

4. Kontingent
Kontingenten fastsatt ble fastsatt uendret til kroner 150.

5. Valg
Følgende nytt styre ble valgt enstemmig:
Ole Andreas Uttberg, styreleder
Einar Kr. Holtet, styremedlem
Liv Hegna, styremedlem
Torje Braadland, styremedlem
Halvor Molland, varamedlem

Valgkomiteen ble gjenvalgt, og består av:
Erik Irgens
Torunn L. Auestad

Som revisor ble Terje Løyning valgt.

6. Innkommet forslag
Bladsamarbeid mellom SIOF og Pro Patria/Vårt Vern. Liv Hegna redegjorde for temaet. Flere
av medlemmene fikk ordet. Det ble besluttet at styret behandler saken videre.

7. Eventuelt
Styret orienterte om at det planlegger å nedsette et utvalg med mandat om SIOFs eventuelle
tilknytningsformer til andre organisasjoner, herunder NROF og SMS.

Det ble videre orientert om at styret i løpet av høsten 2006 vil foreta en opprydding av
medlemsmassen, hvor betaling av kontingent og deltakelse på samlinger mv. vil være blant
kriteriene.
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Transformasjonskommandoen
transformeres

Norske fakta
•  14 norske offiserer (6 fra Sjøforsvaret) og 1 sivil (deputy PIO  jobber ved HQ SACT.
• I Norfolk-området har Norge også stilinger ved Center of Excellence - Joint operations from
     the Sea, ved International Submarine Escape and Rescue Liaison Office, og ved US Army
     Transformation and Doctrine Command
• Norsk National  Liaison Representative ved HQ SACT i Norfolk er oberst Nils Petter
     Granholt

NORFOLK: Nato’s
transformasjonskommando i
Norfolk, Virginia har
ansvaret for å transformere
Nato-styrker. Nå transforme-
rer de også seg selv.

Av:
Kommandørkaptein
Thom Knustad, HQ
SACT

Allied Command
Transformation (ACT)
er en av de to strate-
giske kommandoer i
Nato. Allied Command
Operations (ACO) i
Mons, Belgia planleg-
ger og leder Nato-
operasjoner, mens ACT
har ansvaret for å lede
utviklingen og trans-
formasjonen av Natos
styrkestruktur og
militære kapasiteter.
Denne kommando-
strukturen ble en
realitet etter Nato-
toppmøtet i Praha i
2002. Det gamle
hovedkvarteret
”SACLANT” i Norfolk,
godt kjent for mange
sjøoffiserer, ble nedlagt
men gjenoppstod med
nye oppgaver og ansvar
som HQ SACT,
Headquarters Supreme
Allied Commander
Transformation.

ACT omfatter ikke bare
hovedkvarteret i
Norfolk, HQ SACT. I
den totale personell-
rammen på 1355
personer inngår også
blant annet Joint
Warfare Centre i
Stavanger, Joint Force
Training Centre i Polen
og Joint Analysis and
Lessons Learned
Centre i Portugal, på
Natospråket kalt
”Triple-J’s”.

De erfaringene hoved-
kvarteret har gjort med
organisasjonen som ble
implementert for 4 år
siden, følges nå opp med
en ny omstrukturering.
Ifølge den amerikanske
generalen Lance Smith,
sjef for ACT, er hensik-
ten å gjøre organisasjo-
nen som helhet bedre
rustet til å støtte Nato-
operasjoner både på kort
og lang sikt, samt ytterli-
gere forsterke forsvars-
alliansens effektivitet og
interoperabilitet. Den
norske flagg-
kommandøren Torbjørn
Sakseide har siden 2002
hatt en svært sentral
posisjon i ACT. Han har
ledet arbeidet både med
implementeringen av den
første ACT-organisasjo-
nen, og arbeidet med
utviklingen av den nye.

I forslaget til ny organi-
sasjon som nå foreligger
internt går hovedkvarteret
delvis bort fra en tung,
komplisert, matriseorga-
nisasjon, og legger mer
vekt på en sterk vertikal
organisasjon bygget opp
omkring 4 pillarer:
Strategisk planlegging,
policy og konsepter,
Kapasitetsutvikling,
Trening/Øving, samt
Integrert Ressursstyring.
Det gjenstår imidlertid
mye arbeid før den
detaljerte strukturen
under dette nivået er klar.
En av de store nyvinnin-
gene i forslaget som nå
utarbeides er etablerin-
gen av en ”Joint Force
Trainer” for å ivareta
pillaren Trening/Øving.
Med dette vil ACT-
organisasjonen i større
grad integrere JWC i

Kommandørkaptein Thom Knustad, forøvrig medlem i SIOF,
har skiftet beite etter 4 år som pressetalsmann på Felles-
operativt hovedkvarter, og jobber nå som Executive Assistant
for ACOS Implementation ved HQ Supreme Allied Command
Transformation (HQ SACT) i Norfolk.

Stavanger, JFTC i Polen
og de elementer i HQ
SACT som arbeider med
trening og øving.
Treningsstøtte til pågå-
ende Nato-operasjoner,
som for eksempel Nato
Training Mission Iraq,
inngår også i denne
pillaren.

I den nåværende organisa-
sjonen innehar Norge den
meget viktige stillingen
som sjef for
Implementerings-
divisjonen; en av fire
divisjoner på hovedkvar-
teret i Norfolk. Denne
divisjonen har et mang-
foldig og bredt ansvars-
område med stor prioritet
på støtte til Nato-opera-
sjoner, blant annet ISAF i

Afghanistan. Ansvarsom-
rådet forøvrig ligger
innenfor utdanning,
trening, øvelser, eksperi-
mentering og utvikling av
Natos styrkestruktur.
Divisjonen arbeider også
innenfor samarbeidet med
partnernasjoner (PfP),
samt utvikling av Nato-
samarbeidet med både
Ukraina og Russland.

Jobben som sjef for
Implementerings-
divisjonen innehas av
generalmajor Bjørn
Kristiansen. Han går til
sommeren av for alders-
grensen, og avløses da av
Kjell-Ove Orderud Skare
fra Hæren. Det vil
naturlig nok bli svært
viktig for Norge å
beholde en general/
admiral-stilling også i den
nye organisasjonen, men
dette er forhold som vil
bli avklart først når Natos
Militærkomite får
forslaget til ny ACT-
organisasjon for behand-
ling.
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Zwartmalar ikkje Forsvaret

VENNER: Louise Bastviken, forøvrig SIOF-medlem, spelar liaisonoffiser i filmen. Flagg-
kommandøren og Zwart voks begge opp i Fredrikstad og er gamle venner.

RYGGE: Seks
middelaldrande
fredrikstad-
tilhengjarar er
innkalla til repe-
tisjonsøving i
Heimevernet.
Det går ikkje
heilt problem-
fritt. I alle fall
ikkje på film.

Av Thomas Gramstad
og Torbjørn Kjosvold
(foto), Forsvarets
mediesenter

– Det er ikkje meininga
å dumme ut Forsvaret.
Det er hovudpersonane
i filmen som tabbar seg
ut, fortel ein entusias-
tisk regissør Harald
Zwart. Lys, kablar,
kamera og hovud fulle
av idear og visjonar har
flytta inn i ei brakke på
Rygge flystasjon. Her
er tida fienden.

Klart
engasjement
Forsvaret er sterkt
involvert i innspelinga
av den norske kom-
edien ”Lange Flate
Ballær 2”. Helikopter,
stridsvogner og
soldatar er berre nokre
av ressursane Forsvaret
stiller opp med. Det
gjer jobben lettare for
filmskaparane.
 – Vi har fått heilt
fantastisk støtte.
Forsvaret har vist ein
utruleg velvilje i
samband med prosjek-
tet. Vi har fått låne
nesten alt vi har spurt
etter, seier Zwart.
Trass i at filmen er ein
komedie, kan regissø-
ren forsikre at Forsva-
ret ikkje vert dumma
ut.
– Eg har gjort ein tøff
militærfilm med
Hamilton. Denne
filmen vil mellom anna
vise Forsvaret som det

er i dag, legg han til.

Til stades og
synleg
Filmen, som har premi-
ere i påsken neste år, har
ikkje mangel på statistar.
Til og med ein ekte
flaggkommandør har
filmskaparane fått med
seg på settet.
– Det er veldig moro-
samt, men samstundes
heilt annleis frå det eg
vanlegvis gjer, seier
Louise Bastviken, sjef
for Forsvarets stabs-
skole.
– Vi kan vere litt leikne

og samstundes sette
Forsvaret inn i ein litt
morosam setting. Eg trur
dette kan vere bra for
rekrutteringa, legg ho til
etter å ha fått nokre
instruksjonar frå film-
produsentane. Det er
nemlig ingen spøk å spele
Don Johnson sin liaison-
offiser.

– Støtte til norsk
kultur
Ifølgje Harald Rist
Aamoth ved Heimeverns-
staben kan filmen gi folk
eit nytt syn på Forsvaret:

– Forsvaret har ei
sentral rolle i filmen.
Det er ei støtte til
norsk kulturproduksjon
og ein måte å nå ut til
og vise folk litt korleis
Forsvaret er i dag, seier
han.
Godt samarbeid til
trass, filmskaparen
Harald Zwart har
førebels ingen planar
om fleire filmar med
Forsvaret, men opphal-
det på Rygge flystasjon
har kanskje gjort
inntrykk:
– Det neste blir vel Top
Gun med det norske
forsvaret, spøker han.

ORDNAR OPP: I filmen må militærpolitiet, spelt av korporalane Christoffer Solbakken (t.v.) og
Marius Kolkin (heilt til høgre), hente hovudpersonane når dei ikkje svarar på innkallinga til HV-
øvinga. I midten er skodespelarane Frode Lie (t.v.) og Anders Fjell.
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Presse- og informasjonsavdelingen i
FID endelig fulltallig
Presse- og infor-
masjonsavdelin-
gen i FID er omsi-
der fulltallig. Avde-
lingen, som er
lokalisert i Bergen,
har nå både en
sivil informasjons-
rådgiver og en
presse- og
informasjons-
offiser.

Nylig begynte Ragnhild
Thomsen Thornam som
sivil informasjons-
rådgiver i presse- og
informasjonsavdelingen i
Felles Integrert Drift stab
(FID). Thornam er

Orlogskaptein Kristin Liset Informasjonsrådgiver Ragnhild
Thomsen Thornam

utdannet medieviter og
kommer fra tilsvarende
stilling ved Universitetet i
Stavanger.

Orlogskaptein Kristin
Liset har vært presse- og
informasjonsoffiser siden
oktober 2006.

Presse- og informasjons-
avdelingen har i dag tre
faste stillinger og to
menige som tjenestegjør
ved avdelingen. En
kombinasjon av militær
og sivil kompetanse vil
styrke P&I-avdelingen sin
profesjonalitet og heve
kvaliteten på leveransene
både internt i organisasjo-
nen og eksternt.

Felles Integrert Drift
Felles Integrert Drift stab

(FID stab) er et resultat av
Neptun-prosessen og ble
iverksatt 1. januar 2006.
FID er lokalisert ved
Kysteskadren på Haa-
konsvern. Staben støtter
de fire søylene i Sjøfor-

svaret, herunder Kystvak-
ten, Kysteskadren,
Sjøforsvarets skoler og
Haakonsvern Orlogs-
stasjon. Sistnevnte ble
overført fra FLO til
Sjøforsvaret april i år.

Vetlejord gir seg som redaktør
Vetlejord føler
seg sikker på at
grunnen til at
han måtte forlate
kontoret sitt på
marinebasen
Haakonsvern var
at han skrev en
kritisk lederartik-
kel om hvordan
Forsvaret hånd-
terte Atle Karl-
svik-saken. Man-
dag trakk han
seg som redak-
tør i det militær-
faglige tidsskrif-
tet Norsk Tids-
skrift for Sjø-
vesen, skriver
Norsk
Teløegrambyrå
(NTB)

I lederartikkelen står det
blant annet at «Atle
Karlsvik har vært et
medieoffer, skapt av
forsvarsledelsen og
pressen sammen» og at
«framferden til forsvars-

ledelsen er ikke bare
pinlig, den er skammelig
og uverdig.»

Ifølge TV 2 bekrefter
anonyme kilder at
generalinspektøren for
Sjøforsvaret, Jan Erik
Finseth, reagerte så
kraftig på innholdet i
lederartikkelen at han
umiddelbart skal ha gitt
ordre om at redaktøren
ikke lenger få ha kontor
på marinebasen. Han skal
også ha truet med å kutte
støtten til Sjømilitære
Samfund, som utgir
bladet.

Presse- og informasjons-
offiser i Sjøforsvars-
staben, Jan Ketil Steine,
hevder imidlertid at
avgjørelsen om å kaste ut
Vetlejord ble tatt før
artikkelen sto på trykk.
Avgjørelsen skyldtes
ifølge Steine at det ville
se rart ut om utenforstå-
ende ble forsynt med
kontorplass på Forsvarets
regning.

SIOF-medlem Gunnar
Vetlejord

Sjømilitært
Forum
minner onm neste møte
Onsdag 26. september
klokken 18. Baren åpner
klokken 16.30

NB! NB! Nytt møte-
lokale
Oslo Militære Sam-
fund, Myntgaten 3,
0151 Oslo.

Flaggkommandør Bernt
Grimstvedt.
”Ny utdanningsordning i
Sjøforsvaret – fra ord til
handling ”

”Sjømannskost”
Ertersuppe, salt kjøtt og
erter serveres med øl,
akevitt og kaffe for kr.
350,-

Bindende påmelding til
middagen senest
mandag 24. september
kl 12:00

Sekretariatsmedarbeider
Knut Holth-Larsen
Telefon:     22 49 00 59
Mobil  926 15 638
Eller via e-mail til
sekretariat@sjomilforum.org
eller kholth-l@online.no
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Fregatter i storm og stille
Av kapteinløytnant
Liv Hegna,
styremedlem i SIOF

Smekker, elegant og
med en lekker hekk –
slik var hun, den gamle
Osloklassen fregatt. Nå
er hun på museum,
representert ved KNM
Narvik
(Marinemuseet
i Horten).
Boken om
klassen er
utgitt på Eide
forlag.

Fregattene av
Osloklassen
har en unik
plass i norsk
marinehistorie.
I nær et halvt
århundre var
klassen mari-
nens mest
kompetanse-
krevende og
sammensatte
fartøy, både
teknisk, sosialt,
operativt og
organisatorisk.
Dette hevder
forfatterne i
forordet, og det
gir vi dem rett
i. Sammen har
de produsert en
bok som
beskriver
nettopp dette.

Innledningsvis
beskrives
etterkrigstiden
med de for
marinen dystre
femtiårene og
frem mot
flåteplanen av 1960.
Båten som kom med
den var unik, flott,
dyktig. Men konseptet
den skulle ”jobbe etter”
var gårsdagens. Oslo-
klassen var skredder-
sydd for en såkalt D-
dagsmarine med
invasjonsforsvar og
kystnære eskorte-
oppdrag. I forhold til
norsk historie, var dette
noe nytt. I forhold til
den siste verdenskrigen
var det en logisk

fortsettelse. Den kalde
krigen ble kulissene for
denne båten.

Med Osloklassen fikk
landet en flåte båter som
kunne operere utaskjærs
og under alle værforhold
med en fart på minst 25
knop. Den første dåpen

(KNM Oslo) ble foretatt
av gudmor prinsesse
Astrid.  Det skjedde i
1964. Den siste båten,
KNM Stavanger, ble
levert i 1967. En rekke
våpen manglet. Men med
tiden fikk den det meste.

Jenter kom ombord først
i 1968. Uten noen
sammenheng (kanskje?)
ble tidenes største
smuglerepisode i marinen
avdekket i 1969. Flere
fregatter som hadde vært

på utenlands tok hadde
smuglervarer i stort monn
med seg. I alt 31 offise-
rer, herunder 11 skips-
sjefer, ble ilagt store
bøter, mens 116 kvarter-
mestere og yngre offise-
rer fikk påtaleunnlatelse.
Høyesterett fastholdt
dom mot de 11 skips-

sjefene og to andre
offiserer. Boken avslører
detaljene.

Den mest dramatiske
sjøepisode fregatter av
Osloklassen var utsatt for,
var KNM Oslos grunn-
støting utenfor Marstein
fyr om ettermiddagen 24.
januar 1994. Båten var på
vei fra Haakonsvern til
øvelsesfeltet vest for
Marstein. Hendelsen
endte med totalhavari og
tap av menneskeliv.

Boken har også med seg
episoder som kaller på
smilebåndet, vi hadde
nær sagt naturligvis, når
en av forfatterne heter
Johan Lilleheim. Han er
verdensberømt og
sagnomsust i Sjøforsva-
ret for sine muntre
historier, for sine rim
og sine tegninger, og

muligens en
smule mangel på
fintfølenhet, når
det gelder å
beskrive egne og
andres eskapader
om bord og på
land. Men han
utleverer aldri
andre enn seg
selv. Det gjør han
heller ikke i
boken ”Fregatter
i storm og
stille”.

De andre forfat-
terne, Jacob
Børresen, Roald
Gjelsten, Tom
Kristiansen og
Hans Chr. Smith-
Sivertsen er
nokså edruelige
og interessante i
sin fremstilling
av Osloklassens
historie. Initiati-
vet til boken ble
tatt av daværende
sjef for
overflate-
flotiljen, kom-
mandør Hans
Chr. Helseth.
Boken bør
oppleves!

Jacob Børre-
sen, med flere:
”Fregatter i

storm og stille”
Eide forlag, Bergen
2007
ISBN 978-82-514-
0712-0

Denne bokomtalen er
også trykket i tidsskrif-
tet Pro Patria/Vårt
Vern, hvor forfatteren
er redaktør.
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Skaper forbindelser
SEVEROMORSK:
Geir Osen er
begynt å bli
varm i trøya som
Norges forsvars-
attaché i Russ-
land etter bare
én måned. Ikke
så rart når han
har bakgrunn
som sjef for
Kystvakten.
Av Espen Schiager,
Forsvarets
mediesenter

KNM Horten besøkte
nylig den lukkede
russiske marinebasen
Severomorsk, og
norske mannskaper
fikk vandre fritt og
knipse bilder mer eller
mindre hvor de ønsket.
– Dette hadde vært
utenkelig for noen år
siden. Utviklingen i
forholdet mellom
Norge og Russland har
vært helt fantastisk for
oss som opplevde den
kalde krigen, forteller
flaggkommandør Geir
Osen.

Relevant
bakgrunn
Osen er Norges nye
forsvarsattaché i
Russland, og han har
jobbet ved den norske
ambassaden i Moskva i
omtrent en måned. Før
han reiste til Moskva
var han sjef for Kyst-
vakten.
– Den norske kystvak-
ten har samarbeidet tett
med Russland siden
1994 i saker som
oljerens, fiskeri-
kontroll og rednings-
arbeid, og den kunnska-
pen jeg fikk som sjef
for Kystvakten, er en
fin plattform for å være
forsvarsattaché her i
Russland, forklarer
flaggkommandøren.
– Setter folk i forbin-
delse
Forsvarsattacheens

jobb er ifølge Osen å
tilrettelegge for diploma-
tiske forbindelser og sette
de to nasjonene i kontakt
med hverandre på alle
nivåer.
– Vi sørger for at nord-
menn og russere møtes på
øverste ledelsesnivå samt
på menig- og matrosnivå.
Vi setter folk i forbindelse
med hverandre og bidrar
til å normalisere det
bilaterale forholdet
mellom nasjonene,
understreker Osen.

Norge og Russland er
sammen om en tiltaksplan
der hver nasjon besøker
den andre mellom åtte og
ti ganger i året. KNM
Hortens besøk i
Severomorsk er ett av de
norske besøkene. Mandag
17. september besøkte en
russisk undervannsbåt
Haakonsvern i Bergen.
Forsvarsattaché i Moskva:
– Geir Osen har kontrakt
på 3–4 år.
– Kommandørkaptein
Svein Kosmo er assiste-
rende forsvarsattaché.
– Løytnant Lars Hansen er
assistent og tolk for
forsvarsattachéen.

Flaggkommandør Geir
Osen har tatt russiskkurs i
ett år nå, og han trives så
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langt i Moskva.
– Det er et veldig
interessant arbeid, og det
er mye spennende som
skjer, spesielt i nordom-
rådene. Jeg ønsker å
bidra med det jeg kan for

å gjøre forholdet mellom
Norge og Russland enda
bedre, sier han.
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