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Informasjonsblad for Sjøforsvarets Informasjonsoffisersforening

SIOFs med-
lemmer øn-
skes velkom-
men til sam-
ling og
admiral-
forsamling
ombord på
Christian
Radich i Oslo
den 18. juni
med avgang
kl. 15.00

Arrangementet
skjer i forbindelse
med GIS’ årlige

Admiralforsamling og tur
med "Christian Radich"

invitasjon til ”de
mørkeblåe” i Oslo-
regionen. General-
inspektøren for
Sjøforsvaret (GIS),
kontreadmiral Jan
Eirik Finseth, vil
holde en oriente-
ring. Det vil bli
servert mat og
forfriskninger om
bord.

Etter seilasen med
Christian Radich
inviterer SIOF
medlemmene og
spesielt innbudte
om bord i
museumsskipet
M314 ALTA for
sosialt samvær og
forfriskninger etter
at den historiske
minerydderen nå er
hjemkommet etter

omfattende restau-
rering i Hvide
Sande i Danmark.

Påmelding:
Påmelding til styre-
leder Ole Andreas
Uttberg innen fre-
dag den 10. juni
2008, helst på e-
post ole.andreas@
uttberg.no eller
mobil 920 15 690.

Dagsorden og årsberetning                 Side 2 og 3

"Christian Radich" ved Akershuskaien

GIS, Jan Erik Finseth
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Dagsorden
Admiralforsamlingen

2008

1. Åpning og konstituering
2. Årsberetningen
3. Regnskapet
4. Kontingenten
5. Valg
6. Eventuelt innkomne forslag
7. Eventuelt
8. Avslutning

Årsberetning

Årsberetning 2007/2008
Styret har i perioden fra 9. mai 2007 til 18. juni 2008 bestått
av styreleder Ole Andreas Uttberg, Einar Kr. Holtet, Torje
Braadland og Liv Hegna. Varamedlem har vært Halvor Moll-
and. Det har vært gjennomført fire formelle styremøter, i
tillegg til nær kontakt mellom styremedlemmene gjennom
året. Det ble i tillegg arrangert styremiddag i februar 2008,
sammen med informasjonsansvarlig for Sjøforsvarsstaben.

Styreleder Ole Andreas
Utberg

Admiralforsamling
Det ble gjennomført admiralforsamling og
samling i Oslo militære Samfund, etter-
følgende foredrag med GIS og presse-
offiser fra Libanon, Terje Løyning. Etter
foredragene var medlemmene invitert til
festmiddag. Det var godt oppmøte fra
medlemmene, og det var totalt 24 med-
lemmer som deltok sammen med spesi-
elt inviterte gjester.

Gjennomgang av medlemsmassen
Styret har i 2007 hatt en gjennomgang av
medlemsmassen, og det har vært ryddet
opp i medlemslistene. De som ikke
hadde betalt kontingent de siste årene,

herunder for 2007, ble tiskrevet. Det ble
satt ny frist for betaling av kontingent.
Det ble opplyst at manglende betaling
ville bli ansett som utmelding. Til
sammen ti medlemmer ble strøket fra
medlemslisten etter at fristen var gått ut.
To av medlemmene er senere innmeldt
på nytt.

Pr. 15. mai 2008 var det 51 medlemmer i
foreningen, inkludert tre æresmedlem-
mer.

Kontakt med SST
SIOF har hatt nær
kontakt med
Sjøforsvarsstaben i
løpet av året. Styre-
lederen har gjennom-
ført kvartalsvise møter
med informasjonssjef
i Forsvarsstaben/SST,
kommandørkaptein Jan Ketil Steine. Det
har vært arbeidet med flere prosjekter.
Det har også vært foretatt arbeid med
sikte på å få beskikkelser til enkelte av
foreningens medlemmer.

Arbeid med Skold-klassen
I vinter har det var langt ned mye arbeid i
foreningen med Langtidsproposisjonen,
og den videre fremtiden til Skjold-klas-
sen. Det ble gjennomført flere møter
med blant annet enkeltmedlemmer for
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Årsberetning

komme frem til en hensiktsmessig infor-
masjonsstrategi. Det ble gitt ut to utga-
ver av Sjøforsvarer’n med hovedfokus
på Skjold-klassen, og dets rolle i fremti-
dens marine. Magasinet ble trykket og
sendt til Stortingets forsvarskomité,
Forsvarsdepartementet og til nøkkel-
personer både i og utenfor Forsvaret.
Styret innledet et nært samarbeid med
Sjømilitært Samfund i anledning arbei-
det, og æresmedlem Hans Kristian
Svensholt og generalsekretær Bjørn
Krohn spilte en sentral rolle i den forbin-
delse. Styret ønsker også å takke Roald
Gjelsten for nyttige innspill og grunnlags-
materiale.

Magasin distribuert til medlemmene
SIOF medlemmer har fått Forsvarets
Forum tilsendt etter at styret tidligere
sendte en henvendelse til magasinet om
dette. Medlemmene fikk fra 2008 også
tilsendt Tidsskrift for Sjøvesen, etter at
styret har etablert kontakt med Sjømili-
tære Samfund. Magasinet vil fortsatt bli
distribuert gratis til SIOFs medlemmer.
Nyhetsbrev til Sjøforsvaret
Styret har jevnlig sørget for at Nyhets-
brev til Sjøforsvaret blir videresendt til
våre medlemmer. Nyhetsbrevet lages av
informasjonssjef i Forsvarsstaben/SST,
kommandørkaptein Jan Ketil Steine.
Styret er takknemlig for at vi får anled-
ning til å videresende dette til våre med-

lemmer. Vi håper at denne informasjo-
nen er nyttig for medlemmene.

Sjøforsvarer’n
Det har blitt utgitt til
sammen fire utgaver
av Sjøforsvarer’n i
2007,  i tilegg til at det
ble gitt ut en spesial-
utgave om Skjold-
klassen i januar 2008.
Magasinet er godt
mottatt av medlem-
mene, og styret tak-
ker Torje Braadland
for innsatsen med den tekniske produk-
sjonen. Dag og Arthur Taubo takkes for
bistand med trykking av Sjøforsvarer’n
til enkelte eksterne mottakere.

Tilknytning til andre foreninger
Styret har behandlet spørsmål om
nærmere tilknytning til andre foreninger
etter at spørsmålet har vært nærmere
utredet. Styret mener enstemmig at det
ikke skal gjøres noen endringer organi-
sasjonsmessig for foreningen. SIOF vil
samarbeid med andre organisasjoner
på ad-hoc basis.

Oslo, den 15. mai 2008

Ole Andreas Uttberg
styreleder

Einar Kr. Holtet
styremedlem

Liv Hegna
styremedlem

Torje Braadland      Halvor Molland
Styremedlem      varameldlem
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- to ganger
rundt jorden

F 310

Garanti-
perioden for
den første av
Sjøforsvarets
nye fregatter er
i ferd med å
utløpe. KNM
Fridtjof Nansen
har innfridd så
langt. Fartøyet
er nå på vei til
Spania for en
siste finpuss.

AV  RAGNHILD
THOMSEN
THORNAM,
KYSTESKADREN

Den første fregatten i
Nansen-klassen kom til
Norge juni 2006.
Første anløpshavn var
Oslo, der fartøyet ble
adoptert. I vinter var
KNM Fridtjof Nansen
tilbake i hovedstaden.
Mellom besøkene har
fregatten blitt grundig
testet og evaluert for å
se om Marinen har fått
det den har betalt for .
før garantien utløp i
mars: - Vi har seilt
nesten 50.000 nautiske
mil, noe som tilsvarer
to ganger rundt jord-
kloden. Vi har vært ved
Svalbard i nord, Sør-
Amerikas kyst i sør og
til kysten ved Los
Angeles i California i
vest, sier kapteinløyt-
nant
Stig Sigdestad,
operasjonsoffiser II på
KNM Fridtjof Nansen.

Missiler og
kanoner
De første seilingsukene i
norsk farvann fant sted i
Bergens-området, hvor
fartøyet bidro under
opplæringen av nye
ubåtsjefer. Etter en rolig
start var det tid for skyte-
trening i Vestfjorden for å
teste luftvernsystemet.
Vellykket skyting var en
forutsetning for at fartøyet
kunne planlegge seilas til
Stillehavet året etter. Testen
var en såkalt First of Class-
test der fartøyet skjøt på en
fjernstyrt drone. - Skuddet
var en suksess. Det traff
målet  og alt virket som det

skulle. Propellen fra
missilet henger nå som et
trofé i messen, sier
skipssjef og kommandør-
kaptein Ole
Morten Sandquist. På
tampen av høsten ble
fartøyets kanonsystemer
testet. Testene ble noe
avkortet grunnet dårlige
værforhold, men fartøyet
fikk erfare å bli skutt mot
av både missiler og kalde
granater. Slik fikk det
testet om radarsystemene
er gode nok til å oppdage
enheter som skyter mot
det. Året ble avsluttet
med tester i Stavanger-
område for å undersøke

hvor nøyaktig fregatt-
ens forskjellige syste-
mer egentlig er.

Kalde farvann
Januar 2007 seilte
KNM Fridtjof Nansen
nordover for å teste
fartøyet i arktisk klima
med lave temperaturer.
Like før Svalbard møtte
det isen og måtte snu. –
Det var første gang
fregatten var så langt
nord og det ble gjort
nyttige erfaringer med
seiling og navigasjon
under isforhold, sier
kommandørkaptein
Halvard Flesland, som
var den første skipssje-
fen på KNM Fridtjof
Nansen. Seilasen
foregikk i samarbeid
med kommandoapparat
på
land. Det ble utført en
rekke øvelser sammen
med Orionfly, F16
jagerfly og Kystvakt-
fartøy. Selv om øvel-
sene ikke var av de
mest avanserte, under-
streket seilasen hvor
viktig de nye fregattene
er for tilstedeværelse i
Nord.

Helikoptertrening
Våren 2007 var det tid
for å teste sonarene mot
norske undervannsbå-
ter. Dette skjedde under
en øvelse med den
britiske fregatten HMS
Northumberland.
Fartøyet fikk også øve
sammen med britiske
Merlin-helikoptre, som
ligner på NH 90-
helikoptrene som skal

Forts. neste side

Forts fra forrige side
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om bord på de norske
fregattene. - I test-
perioden har vi også
gjennomført 350
dekkslandinger med
norske helikoptre. Dette
for å finne ut hvor mye
vind vi kan ha over
dekk, og hvilke forhold
det er forsvarlig å lande
under, sier Sandquist og
påpeker at det er nytt
for Marinen å operere
sammen med helikoptre.

Varme strøk
I april 2007 gikk
startskuddet for et tre
måneder langt tokt i
USA. Målet var å teste
fartøyets luftvern,
sensorer og linksyste-
mer. Transitten mot San
Diego i California tok
fire uker og gikk via
Spania og Panama-
kanalen. - Vi passerte
Panama-kanalen på
nattestid begge veier.
Slusene løftet fartøyene
opp til 27 meter over
havoverflaten. Det var
en fantastisk opplevelse
å seile gjennom regn-
skogen, forteller
Sigdestad. Turen gikk
sammen med den
spanske fregatten F104,
som var ute i samme

ærend. Underveis fikk
fartøyene øve sammen,
noe som gav mye god
trening for besetningen. I
California gjennomgikk
KNM Fridtjof Nansen en
såkalt Combat Ship
System Qualification
Trials (CSSQT). Dette er
et testoppsett som den
amerikanske marinen
benytter på alle sine
fartøyer. Det er først og
fremst fregattenes
luftvernssystem, bestå-
ende av SPY-radar, kanon,
missiler og kommando-
kontrollsystemet AEGIS,
som testes. Testene besto
av 14 dagers gjennom-
gang av fartøyets systemer
langs kai, en ukes øving
mot bemannede fly og
helikoptre og til sist en
uke med skytende øvelser.
- Dette var en stor suksess
og alle mål ble nådd,
bokstavlig talt. Fartøyet
fikk derfor tildelt Clean
Sweep Award og seilte til
kai med en sopelime i
masten. Erfaringene fra
USA var svært viktige
fordi de gav oss en
trygghet om at vi kan
sende fartøyene ut for å
løse oppdrag hjemme og
ute, sier Flesland.

Etterforsyning i
sjøen
Under USA-toktet fikk
fregatten også testet evnen
til å etterforsyne materiell
og diesel i sjøen. Det skjer
ved at to fartøyer ligger
parallelt med kort avstand.
Overføringen skjer i fart
under all slags vær. -
Dette er en av de farligste
operasjonene vi gjennom-
fører i fredstid, men helt
nødvendig for at vi skal
slippe å gå til kai, sier
Sigdestad. Det lange
oppholdet i USA bød på
travle dager for besetnin-
gen på KNM Fridtjof
Nansen, men innimellom
slagene ble det også tid til
å nyte lufttemperaturen på
30 varmegrader. - Da vi
kom hjem til Norge
hadde vi seilt over 19.000
nautiske mil. Men stem-
ning var høy og moralen
god, mimrer Flesland.

Fremover
Høsten 2007 fortsatte
KNM Fridtjof Nansen den
operative evalueringen
med ytterligere garanti-
tester. I vinter
har fartøyet vært på
målestasjoner i Tyskland
for å etablere såkalte

elektromagnetiske
signaturer. Målet er å
være
minst mulig magnetisk.
Fregatten seilte
nordover for videre
evaluering, herunder
støtte til britiske og
nederlandske enheter,
under Armatura
Borealis 08. Nå drar
fartøyet til Spania for
et ti ukers opphold ved
verftet der det ble
bygget. Hensikten er å
utbedre feil og mangler
som er avdekket under
garanti- og test-
perioden. I tillegg vil
Link 16 bli etter-
montert

Den første sjefen på F
310, Halvard Flesland
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Rollemodellen
Louise Kathrine Dedichen Bastviken er utnevnt til
kontreadmiral. Hun blir derved Norges første kvinne-
lige admiral. Hun sies å være den yngste sådanne. Vi
håper vi ikke fornærmer noen når vi mener at hun i
hvertfall er den av offiserene på det nivået med det
mest fordelaktige ytre. Kontreadmiral Louise Bastviken
er en rollemodell i flere betydninger av ordet

AV LIV HEGNA
Det er gammelt
vennskap med den
velkjente Hollywood-
regissøren Harald
Zwart som bragte
henne til filmen. De to
vokste opp bare noen
hundre meter fra
hverandre. Kontakt
har de holdt, selv om
han bor i USA og hun
på Høvik utenfor
Oslo. Men Zwart har
fulgt med i
barndomsvenninnes
karriere. Han visste
det ville bli noe av
henne. Hun tenkte seg
utdannelse på BI eller
handelshøyskolen. Så
var de noen som

gjorde henne oppmerksom
på at det var noe som het
befalskkole. I filmen
Lange flate ballær II
stiller hun i uniform.

Gener
Kanskje slo det noen
gnister i genene da han
spurte om hun ville være
med i filmen. Lektor-
datteren har en oldemor
på farssiden som er ingen
ringere enn skuespiller
Agnes Mowinckel.
Skuespillertalentet skulle
således ligge der latent. På
lerretet åpenbares det.
Kontreadmiral Bastvikens
søsken er blitt jurist,
fysioterapeut og kunst-
historiker. Det tok Louise

Bastviken fire måneder på
å rykke opp fra graden
kommandør til flagg-
kommandør. Som kontre-
admiral går hun fra
stillingen som sjef for
stabsskolene til sjef for
Forsvarets skolesenter og
skal utdanne offiserer på
toppnivå. Her går også
næringslivstopper,
stortingspolitikere og
organisasjonsledere i
etterutdannelse gjennom
Forsvarets Høgskole.
Her bygges soldat-
opplæring. Fra 2008
tilbys førstegangstjeneste-
gjørende å ta med seg
inntil 15 studiepoeng.
Fagene jus og militær-
makt, etikk, kropp og
bevegelse er mulige fag.
Noe å ta med seg for en
soldat.

Omgjengelig
Privat betegnes kontread-
miral Bastviken som
vennenes venn, omgjen-
gelig og vennlig, sjarme-
rende, litt hundegal sier
noen, og en aldeles
strålende mor for sine to
døtre sier vi. Det vet vi.
Selv har vi møtt henne
ved et par anledninger og
kan tilføye at hun har et
sjeldent talent for tilstede-
værelse når hun samtaler
med noen.

Kontreadmiral Bastviken
er født i 1964. Hun er
uteksaminert fra Sjøkrigs-
skolen som intendant.
Hun har norsk stabsskole
I, fransk stabsskole II og
Forsvarets Høgskoles
hovedkurs i tillegg til en
rekke kurs i inn- og
utland. Hun har tjeneste-
gjort som intendant på
fregattene KNM Stavan-

ger og KNM Trond-
heim. Hun har vært
instruktør ved skole-
senteret
KNM Tordenskjold i
Bergen, kontrakts-
forhandler ved Sjøfor-
svarets forsynings-
kommando
og administrasjons-
offiser ved Militærmi-
sjonen i Brussel. Hun
har også vært assiste-
rende talsperson ved
Presse og informa-
sjonskontoret i Forsva-
rets overkommando,
hovedlærer ved
Forsvarets skolesenter
og senior stabsoffiser i
Forsvarsdepartementet.

Pionér
Bastviken gjør
pionérarbeid ved å tre
inn i admiralsskiktet.
Pionér var hun allerede
da hun gikk på kull
nummer to etter at
Sjøkrigsskolen hadde
åpnet for jenter i 1985.
I dag er hun en av 29
offiserer i landet med
grad på general/
admirals nivå. Hun er
en av syv kontre-
admiraler i Sjøforsva-
ret. Hun er eneste
kvinnelige tjenestegjø-
rende offiser i Norges
historie på dette nivået.
Hun kan brukes som
rollemodell for alle
kvinner i Forsvaret, og
som et forbilde for alle
jenter som ønsker å
prøve seg på en
karriere i Forsvaret. Og
i all beskjedenhet
nevner vi at hun er
medlem i Sjøforsvarets
Informasjons-
offisersforening.

Et klokt politisk trekk og oppmuntrende for kvinnene i
Forsvaret at det nå er en jente i det øverste sjiktet av
offiserene: Kontreadmiral Louise Kathrine Dedichen
Bastviken.
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Museumsfartøyet M314 «Alta» på halvt
års vedlikeholdsopphold i Hvide Sande
Den gamle
Saudaklasse
minesveiperen
KNM «Alta» er
blitt museums-
fartøyet M314
ALTA og har fast
kaiplass nedenfor
Akershus fest-
ning i Oslo hele
året. Skipet var
operativt frem til
1996 og drives i
dag av en foren-
ing. Fartøyet har
vært på et halvt
års reparasjons-
opphold  i Dan-
mark. Nå er Alta
tilbake i Oslo
etter omfattende
restaurerings-
arbeider – og
nesten så god
som ny.

En minesveipers
oppgave er å rydde
farvann for miner.
Sjøminer er svært
effektive våpen som
ligger på bunnen eller
er forankret på for-
skjellige dybder.
Minesveiperen trekker
ulike sveip etter seg for
å kutte forankringene
eller uskadeliggjøre
minen.
M314 «Alta» ble
bygget i USA og sjøsatt
i januar 1953. Deplase-
ment er 333 tonn og
hun veier 384 tonn med
full last og mannskap.
Fartøyet er utstyrt med
to General Motors
totakts dieselmotorer
hver på 440 BHk.
Toppfart er 12,5-13
knop, mens økonomisk
marsjfart er 10 knop.
Besetningen i operativ
tjeneste var åtte – ti
offiserer og underoffi-
serer og 30 menige.
«Alta» har tjenestegjort
for den amerikanske,
belgiske og norske
marinen. Til Norge
kom «Alta» fra Belgia i
1966 og var operativ
frem til 1996.

Norges største
treskip
Minesveiperen M314
«Alta» er Norges største
treskip. Fartøylaget KNM
ALTA, som ble dannet for
12 år siden, hadde som
mål å sikre skipet – det
siste operative treskipet i
KNM – fra opphugging.
Medlemmene av fartøy-
laget har gjort en formida-
bel jobb som det står
respekt av. Over 140.000
dugnadstimer er nedlagt
om bord siden overtagel-
sen i mai 1996.

Men ikke alt vedlike-
holdsarbeid kan gjøres på
dugnad. Nå var tiden
kommet for en gjennom-
gripende utskiftning av
materialer som hadde vært
utsatt for galvanisk tæring,
samt andre krevende
arbeidsoppgaver. Trebåt-
ekspertise hadde allerede i
2001 konstatert omfat-
tende råteangrep på
spesielt undervanns-
skroget på «Alta». Råten
var forårsaket av såkalt
galvanisk tæring; et
fenomen som skyldes
fartøytypens
degaussinganlegg som var
nødvendig for å gjøre
fartøyene umagnetiske, og
dermed usårbare overfor
magnetiske miner. I

datidens penger ble
rehabiliteringen anslått til
mellom åtte og ti millioner
kroner.

10 millioner
Allerede i budsjettdebatten
i 2004 hadde et enstemmig
Storting pålagt Marinen å
sørge for å holde sine
flytende klenodier fly-
tende. Disse klenodiene
omfatter den gamle
Shetlandsbussen KNM
«Hitra», kongesjaluppen
«Stjernen» av 1899,
Shetlandsskøyta «And-
holmen» og Den Noble
Dame, som «Alta» kalles
av sine undersåtter. Det var
bare én feil med Storting-
svedtaket: Det fulgte ingen
penger med det!
Å klemme mange millioner
til den nødvendige rehabi-
literingen av «Alta» ut av
en allerede hardt skviset
Marine viste seg håpløst,
men sommeren 2005 ble
veteranen benyttet av bl.a.
daværende forsvarsminis-
ter, Kristin Krohn Devold,
til ulike representasjon-
soppdrag i Oslofjorden og
nedover Sørlandskysten.
Da fikk ministeren se med
egne øyne hvilken status
den gamle veteranen hadde
blant kystbefolkningen, og
forsto at «Alta» var en
absolutt tilgang for
Marinen og Forsvaret, ikke

bare et utrangert marine-
fartøy. Så fort skuta var
tilbake i Oslo etter det
tradisjonelle sommer-
toktet med besøk i Risør
under Trebåtfestivalen,
kom det melding fra
ministeren om at hun
hadde ”lokalisert” midler
som kunne øremerkes
«Alta»s rehabilitering.
Høsten 2005 falt 17.mai,
julaften og nyttårsaften
for Fartøylaget på samme
dato – den 1. september –
da laget fra Krohn
Devold og FD mottok en
sjekk på 10 millioner
kroner til det som kalles
«Alta»s levetids-
forlengelsesprojekt. Uten
denne generøse gaven,
ville «Alta» ikke kunnet
seile etter 2005.
Etter en grundig prosjekt-
forberedelse av Fartøy-
lagets egne folk, ble det
sendt ut en invitasjon til
interesserte trebåtverft i
Norge og Europa, og
resultatet ble at man
våren 2007 kunne inngå
kontrakt med det aner-
kjente trebåtbyggeriet AS
Hvide Sande Skibs- og
Baadebyggeri på Dan-
marks vestkyst.
(Fra Skipsrevyen)
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Ny verden for Kystvakten
Større, bedre
utstyrt, raskere
og mer stillegå-
ende. De nye
fartøyene i
Nornen-klassen
har ført til en
langt større
kapasitet for
Kystvakten.
Av Harald
Fjelddalen og
Jon Anders
Skau (foto),
Forsvarets
mediesenter
– Fartøyene er
mye mer tilpas-
set til det vi skal
bruke de på. Det
er en enorm
forskjell fra de vi
hadde før, utta-
ler kapteinløyt-
nant Ole Thor-
sen.
Han er skipssjef
på KV Nornen,
som var første
fartøy ut i den
nye klassen.

Større kapasitet
Fiskeriinspeksjoner,
jaktoppdrag, søk og
redning og tollaksjoner
er bare noen av arbeids-
oppgavene til Kystvak-
ten.  De nye fartøyene
gjør de fleste arbeids-
oppgaver ikke bare
mulige, men også
enklere.
– Nå er det ikke
vanskelig å sette en
lettbåt i vannet i dårlig
vær, gir Thorsen som
eksempel før han
fortsetter:
– Tidligere hadde vi
hjertet i halsen hvis vi

KV NORNEN: Det første fartøyet i Nornen-klassen ha

OPPFYLT ØNSKE: Skipssjef Ole Thorsen men Kystvakten fikk det de ba om med de nye
fartøyene.

seilte på større, åpne
strekninger. Med de
nye fartøyene er ikke
det noe problem.
Det er ikke bare de
ansatte i Kystvakten
som er fornøyd med
de nye fartøyene. Også
viktige aktører som
politiet nyter godt av
Nornen-klassens gode
fasiliteter.
– De elsker fartøyene.
Politiet kan komme
om bord og vi kan
planlegge, følge med
på og drive en opera-
sjon fra båten, forteller
skipssjefen.

Nødvendig med
modernisering
Kapteinløytnant
Thorsen har tjeneste-
gjort i Kystvakten i
over tolv år. Han har
opplevd mye med de
gamle fartøyene, og er
klar på at en oppdate-
ring var på tide.
 – Det var høyst
nødvendig. De nye
båtene er mer i tråd
med de forventningene
man har til en kyst-
vakt, forklarer han.


