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Nytten av SIOF, sett fra et
GIS perspektiv

Av Hans Kr. Svensholt
og Kjell Birger Olsen
Det var en klok og
forutseende
beslutning som
ble fattet av
daværende GIS,
kontreadmiral
Bjarne
Grimstvedt, da
han for 20 år
siden ba de
mobplasserte
informasjons-
offiserene om å
samle seg i en
forening.

Kjell Birger Olsen ( til venstre) og Hans Kr. SvensholtForts. side 2

SIOF runder 20

Det første styret:
Thorbjørn Wale (foran),
Ivar Korsbakken og Torje
Braadland

SIOF har eksistert siden mai 1989.
Men revitaliseringen av
presseoffisersvirksomheten skjedde i
1984. Mye vann har rent i  havet
siden den tid. Inne i bladet finner du
en rekke oppsummeringer. Men
kanskje det mest interessante
allikevel er at ordningen med
presseoffiserer
er over 50 år
gammel. God
lesning.
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Han mente det var enklere for SST å snakke med en
forening fremfor mange og tyve informasjonsoffiserer.
Sjøforsvarets Informasjonsoffisersforening (SIOF) ble en
realitet. Hensikten bak ønsket var at foreningen skulle være
en ressursgruppe bestående av mobiliserte presse- og
informasjonsoffiserer som skulle støtte opp om Sjøforsvaret
innen sitt fagfelt.

Grimstvedt mente den gang at det var et klart behov for
faglig støtte til Sjøforsvaret og til GIS spesielt med tanke på
de økende utfordringer det var å oppføre seg profesjonelt
overfor journalister fra aviser og TV.
Tiden som har gått har ytterligere aktualisert dette behovet,
kanskje mye mer enn man forutså den gang.
Presse/media har i dag meget stor makt i den forstand at våre
politiske myndigheter helt klart lar seg påvirke av avis/TV-
oppslag. Det er vesentlig at ledere forstår dette og innretter
seg deretter.
Sjøforsvaret er en viktig del av Forsvaret og er således viktig
for samfunnet. Norge har funnet det nødvendig å holde seg
med en militærmakt som et vern mot en eventuell ytre
trussel. Norge er en maritim nasjon og Sjøforsvaret spiller
en vesentlig rolle innen suverenitetshevdelse og vern av våre
verdier og interesser. Det er helt nødvendig at Sjøforsvaret
har troverdighet både innenfor og utenfor landets grenser.
Derved gir vi signaler om vår vilje og evne til å være et
effektivt sikkerhetspolitisk verktøy for Regjeringen.

Som Generalinspektør er man valgt til å være forsvarsgren-
ens talsmann og ansikt utad. Ovenstående momenter, i
tillegg til andre oppdukkende saker, må derfor formidles på
en forståelig og saklig måte. Dette er ikke alltid enkelt, for
eksempel i et direktesendt intervju med pågående journalis-
ter fra TV.

Det var et stort løft for GIS da stillingen som informasjons-
offiser ble opprettet. Det har gjennomgående vært dyktige
mennesker i stillingen med et godt fungerende nettverk, og
de har vært en uvurderlig støtte for GIS.
GIS’ informasjonsoffiser har bidratt til at SIOF er kjent med
GIS’ prioriteringer, og på den måten kan foreningen være
verdifulle støttespillere og bidra effektivt til samfunnsdebat-
ten rundt Sjøforsvaret.

SIOF er egentlig et bredt sammensatt forum av personer
med ulik dybdekompetanse innenfor kommunikasjon, som
Sjøforsvaret kan dra veksler på ved behov. Eksempler her er
kommunikasjonsfaglige innspill, medieseminarer, øving av
Sjøforsvarets sjefer i mediehåndtering og deltakelse i øvelser
i inn og utland. Ved uforutsette hendelser, som for eksempel
havari/ulykker, har bistand fra SIOF vist seg å være svært
nyttig og helt nødvendig. Det er utfordrende å takle presset
fra media i slike saker, og brannen på KNM Orkla viste til
fulle hvor viktig det er for en ansvarlig sjef å kunne spille på
profesjonell kompetanse.

SIOF har også vist sin verdi i saker som har vært vanskelige
for GIS pga mulige lojalitetskonflikter. I slike saker kan
samarbeidet med Sjømilitære Samfund utvikles videre, og
dette burde være en sak for videre oppfølging i de to
foreninger.

Skjold-saken var meget viktig. SIOF engasjerte seg på en
forbilledlig måte, og det hersker liten tvil om at politikerne
lot seg påvirke til å ta en beslutning som var både riktig og
nødvendig.

Vi lever i en tid med omfattende teknologiutvikling, og
mulighetene for å formidle og motta informasjon øker
raskere enn vi kan fatte.
Det er ingen tvil om at Sjøforsvaret har behov for SIOF, men
ressursene kunne nok vært utnyttet mer effektivt. Betydnin-
gen vil øke, og fremtidige generalinspektører bør bli mer
bevisst enn vi var til å ta i bruk den meget verdifulle støtte
som foreningens medlemmer representerer.
Lykke til med jubileet!

To GISer om SIOF
Forts fra side 1

Kjære medlemmer
SIOF feirer 20 år. Det er en voksen og moden jubilant
som kan se tilbake på et aktivt liv, hvor det har skjedd
store forandringer. Med denne utgaven av
Sjøforsvarer’n ønsker styret i SIOF å markere jubileet.

Foreningen kan se tilbake på tjue begivenhetsrike år,
hvor foreningen har vært aktiv på flere områder.
Foreningen har maktet å beholde sin egenart, og
samtidig tilpasset seg dagens sjøforsvar. Foreningen
har siden starten fungert som en ressursgruppe,
bestående blant annet av mobiliserte presse- og
informasjonsoffiserer som støtter opp om Sjøforsvaret
innen sitt fagfelt. Foreningen har i dag ca. 50 medlem-
mer, inkludert tre æresmedlemmer.

Foreningens første æresmedlem har også jubileum i år.
Jan P. Jansen fyller 80 år den 23. juli 2009. Vi gratule-
rer, og takker ham for årelang innsats.

Ulik kompetanse
Medlemmene i SIOF har solid og ulik medie-
kompetanse, og er alle rekruttert blant sjømilitært
personell og andre personer som har tilknytning til
Sjøforsvaret. Blant medlemmene finnes i dag flere
profesjonelle mediefolk og medierådgivere. Flere av
disse har stillinger på høyt nivå i pressen, næringslivet
og offentlig virksomhet.

Generalinspektøren og hans stab har i årrekker kunnet
dra nytte av SIOF som en kompetansebase. Ulike
kompetanseområder har blitt benyttet, herunder
mediehåndtering, medietrening og utarbeidelse av
strategier. Medlemmene har også deltatt på flere
øvelser som informasjons- og presseoffiserer, og utført
ulike oppdrag for øvrig.

Et nyttig redskap
SIOF er helt avhengig av å bli benyttet, både til små og
store oppdrag. Foreningen vil aldri bli bedre enn hva
som blir ”puttet inn” i den. Det er derfor viktig for
SIOF å ha et godt forhold til SST, slik at foreningen
medlemmer blir holdt oppdatert. Det er derfor med
glede styret har fått presentere foreningen for den nye
GIS, kontreadmiral Haakon Bruun-Hanssen. Styret ser
frem til samarbeid med ham i årene som kommer. Ny
informasjonssjef i SST har også kommet på plass. Vi
ønsker å holde kontakt med kommandørkaptein Stein
Rørvig og SST fremover, gjerne med kvartalsvise
møter.

Vi ser frem til å arbeide videre med foreningen. SIOF
vil ha hovedfokus på å vise sin relevans og beretti-
gelse, og foreta de omstillinger som er nødvendige.

Ole Andreas Uttberg
Styreleder SIOF
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Årsberetning for SIOF 2008/2009
Styret har i perioden fra 18. juni 2008 bestått av styreleder Ole Andreas
Uttberg, Einar Kr. Holtet, Torje Braadland og Liv Hegna. Varamedlem har
vært Halvor Molland. Det har vært gjennomført tre formelle styremøter, i
tillegg til nær kontakt mellom styremedlemmene gjennom året.

Foreningen har pr. 1. mai 2009 til sammen 52 medlemmer, hvorav tre er
æresmedlemmer.

Admiralforsamling
Det ble gjennomført admiralforsamling og samling om bord på Christian
Radich den 18. juni 2008, med blant annet orientering fra GIS. Foreningen
var invitert sammen med andre mørkeblå i Oslo-området. Etter seilasen var
det etterlag om bord på M 314 ALTA. Det var godt oppmøte fra medlemmene,
og fra spesielt inviterte gjester.

Kontakt med SST og GIS
SIOF har hatt kontakt med Sjøforsvarsstaben i løpet av året. SST fikk
høsten 2008 ny informasjonssjef, kommandørkaptein Stein Rørvig. Styre-
lederen har gjennomført møter med både kommandørkaptein Jan Ketil Steine
og med hans etterfølger i SST, Stein Rørvig. SIOF har hatt kontakt med SST
og andre enheter i Sjøforsvaret i forbindelse med ulike prosjekter foren-
ingen har vært involvert i.

Styrelederen gjennomførte før påske møte med ny GIS, kontreadmiral Haakon
Bruun-Hanssen, og SIOF fikk signaler om fortsatt godt samarbeid i tiden
fremover.

Magasin distribuert til medlemmene
SIOF’s medlemmer har fått tilsendt Forsvarets Forum og Tidsskrift for
Sjøvesen, og det har blitt sendt oppdaterte adresselister i løpet av året.
Magasinene vil bli distribuert gratis til SIOFs medlemmer.

Nyhetsbrev til Sjøforsvaret
Styret har jevnlig sørget for at Nyhetsbrev til Sjøforsvaret blir videre-
sendt til våre medlemmer. Nyhetsbrevet lages av informasjonssjefen i SST.
Styret er takknemlig for at vi får anledning til å videresende dette til
våre medlemmer. Vi håper at denne informasjonen er nyttig for medlemmene.

Sjøforsvarer’n
Det har blitt utgitt til sammen fire utgaver av Sjøforsvarer’n i 2008.
Styret oppfatter at magasinet er godt mottatt av medlemmene, og styret
takker Torje Braadland for innsatsen med den tekniske produksjonen. Dag og
Arthur Taubo takkes også for bistand med trykking av Sjøforsvarer’n til
eksterne mottakere av enkelte av utgavene.

Lutefisklag på M 314 ALTA
I begynnelsen av november 2008 ble en ny tradisjon i SIOF regi stiftet.
Lutefiskaften på M 314 ble en stor suksess, og arrangementet svarte til
absolutt til forventningene. Initiativtaker var Jørn Baade. Styret takker
ham for innsatsen. Dato for årets arrangement er allerede fastlagt, nemlig
torsdag den 5. november 2009.

Oslo, 3. mai 2009

Ole Andreas Uttberg /s/ Einar Kr.Holtet/s/ Liv Hegna/s/
styreleder styremedlem styremedlem

Torje Braadland/s/ Halvor Molland /s/
styremedlem varamedlem

Sjøforsvarer’n
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Sjøforsvarer’n

Fakta om Generalinspektøren

Rørvig informasjonsoffiser hos GIS

Kontreadmiral Haakon Bruun-
Hanssen overtok som kjent som
generalinspektør for Sjøforsvaret i
slutten av august i fjor.

Det er noen av våre medlemmer som lgjerne vil vite
mer om generalinspektørens bakgrunn. Derfor tar vi
med litt av presentasjonen som ble foretatt i ”Nyhets-
brev til Sjøforsvaret” før tiltredelsen. Han overtok for
øvrig etter kontreadmiral Jan Eirik Finseth, som ble
sjef for Forsvarsstaben.

Kontreadmiral Haakon Bruun-Hansen

Generalinspektøren er
48 år, og har siden 2006
vært flaggkommandør
og  stabssjef i
Sjøforsvarsstaben. Han
gjennomførte i 2003
Totalforsvarskurset ved
Forsvarets Høgskole. I
1998-1999 gjennom-
førte han Instituut
Defencie Leergangen i
Nederland. Han
gjennomførte Stabs-
skolen del I i 1995, og
Ubåt sjefskurs i 1991.
Bruun-Hanssen ble
uteksaminert fra
Sjøkrigsskolen 1983-

1987 etter at han i 1980
hadde gjennomført
befalskurs ved KNM
Harald Hårfagre. Han ble
fenrik i 1981, løytnant i
1986, kapteinløytnant i
1990, orlogskaptein i
1996 og kommandørkap-
tein i 2001. Han ble
utnevnt til kommandør i
2003.

Bruun-Hanssen har
følgende tjeneste-
bakgrunn:
2006- 2008 Stabssjef i
Sjøforsvarsstaben
2003-2006 Sjef Sjø-

operasjonssenteret, FOHK
2001-2003 Hovedlærer
militærhistorie og strategi,
Stabsskolen
1999-2001 Rådgiver
militære operasjoner,
Stabsskolen
1995-1998 Stabsoffiser
Planavdelingen,
Sjøforsvarsstaben
1993-1995 Skipssjef
KNM Utstein
1991-1992 Skipssjef

KNM Kobben
1989-1991 Nestkom-
manderende KNM
Utstein
1988-1989
Navigasjonsoffiser
KNM Utstein
1987-1988 Torpedo-
offiser KNM Utstein
1981-1983Instruktør
befalskurs, KNM Harald
Hårfagre

Kommandør-
kaptein (M) Stein
Rørvig er tilbake
i manesjen som
informasjons-
offiser i SST og
informasjonssjef
i Sjøforsvaret.

Rørvig overtok stillin-

gen etter kommandørkap-
tein J. Ketil Steine, som
fra september i fjor er
leder av det militære
talsmannsapparatet i
Forsvarets kommunika-
sjons-enhet med  midlerti-
dig grad somkommandør

Slik ble Stein Rørvig
presentert i ”Nyhetsbrev
til Sjøforsvaret”: Rørvig

er 42 år, og bosatt i
Horten. Han hadde jobben
som presse- og
informasjonsoffiser i SST
i 1999-2003 da han sluttet
i Sjøforsvaret. I fjor ble
han innleid for å utarbeide
en helhetlig
kommunikasjonsstrategi
med planer knyttet til en
større materiellanskaffelse
i Luftforsvaret (NH90).
Rørvig er bedriftsøkonom
etter studier ved Høgsko-
len i Vestfold i 1994-96. I
1997-99 gjennomførte han
Bachelor of Marketing-
studiet (Sivil KS II) ved
Handelshøyskolen BI/
NMH i Oslo med hoved-
vekt på Markedsføring,
Internasjonalisering og
Ledelse. I 2002-05
gjennomførte han Master
of Management-program-
met ved Handelshøysko-
len BI i Oslo med hoved-
vekt på avsluttende
"Økonomiforståelse i
ledelse", "Strategisk

ledelse" og "Informa-
sjon og informasjons-
ledelse". I 2005-06
gjennomførte han
studier ved Høgskolen i
Vestfold innen området
"Veiledning og
coaching".
Rørvig gjennomførte
Befalsskolen for
Marinen i 1986-87 og
Sjøkrigsskolen (operativ
linje) i 1989-91. I
perioden 2004-08
arbeidet han i Andebu
Sparebank som salgs- og
markedssjef. Rørvig har
tjeneste som
navigasjonsoffiser
ombord i Kongeskipet
Norge (1997), som
rekrutterings- og
opptaksoffiser ved
Befalsskolen for
Marinen i 1994-97, og
han har variert operativ
sjøtjeneste på MTB og
Kystvakt – som NK og i
3K-stillinger fra 1987-
94.

.

Stein Rørvig. Siden bildet ble tatt, er han blitt
kommandørkaptein
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Et tredobbelt jubileum
Av Einar Kr. Holtet

Presseoffiserene
i SIOF kan feire
et tredobbelt
jubileum i 2009.
SIOF ble formelt siftet
23. mai 1989 på KNM
Harald Haarfagre,  med
Torje Braadland som
første styreleder. Vi
feirer dermed 20-
årsmerket for etablerin-
gen av SIOF som en
fasttømret organisasjon
av frivillige presse-
offiserer, som er til
støtte for den moderne
mediesatsingen i
Sjøforsvaret. De som
deltok i stiftelsesmøtet,
med beordring fra
Sjøforsvarets stab var:

OK Thorbjørbn Wale
KL Torje Braadland

KL Jan Petter Jansen
Lt Hans Dahlberg
Lt Liv Hegna
Lt Terje Heiestad
Lt Pål Egil Tornholm
Lt Dag Ørnulf Taubo
Fenr Per Eliassen
Fenr Kristian Folkman
Kvm Kjell Inge Skrunes

Dog: Organisering av
pressetjenesten i Sjøfor-
svaret er eldre enn som så.
SIOFs minnerike forhisto-
rie startet allerede for 55
år siden. I 1954 tok ”røde
Rudolf”, admiral RK
Andresen, initiativet til å
utpeke vernepliktige
mannskaper med
journalisterfaring i en
egen presse- og informa-
sjonstjeneste for Sjøfor-
svaret.  Det første kull
mørkeblå presseoffiserer
var en realitet.

Bak, fra venstre: Per Eliassen, Jan P. Jansen, Pål Egil Tornholm, Kristian Folkmann, Thorbjørn Wale, Dag
Taubo, Torje Braadland

Admiral Andresen var en
allsidig herre. Han
hadde under annen
verdenskrig tjenestegjort
som sjef på en av
marinens jagere. Og
noen år etter krigen ble
han leder av norsk
utviklingshjelp, som
også var en nyskapning
på den tiden – skjønt det
er en annen historie….

Det gikk 30 år.  Så - i
juni 1984 - ble det
arrangert en samling for
i alt 13 frivillige medie-
folk på Haakonsvern,
med generalinspektøren,
kontreademiral Bjarne
Grimstvedt og hans aldri
sviktende presse-
konsulent Mauritz Sundt
Mortensen på broen.
Samlingen for 25 årMauritz Sundt Mortensen
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siden ble en skjellset-
tende begivenhet.

Mauritz, med mastergrad
i mediekunnskap fra
USA, hadde da laget en
plan for PR-tjenesten i
Sjøforsvaret. Han bygget
på lister over folk som
pressekonsulent Jan
Gundersen i Sjøforsva-
rets Overkommando
hadde hatt i sin tjeneste
på Bankplassen i 1960-
årene. (Undertegnede sto
selv på denne listen ….)

På grunnlag av disse
gjenvunne listene tok
revitaliseringen av den
gamle ordningen med
mobiliseringsdisponerte
informasjonsoffiserer
form. Mauritz skrev til

alle som på papiret var
presseoffiserer og ba om
svar på hvorvidt de stadig
var interessert i å være i
stillingen, og om de kunne
tenke seg en samling for
oppdatering. Dette var det
neste viktige initiativ, som
ble tatt i en formativ,
oppfølgende periode –
lenge etter RK Andresens
mediestunt i 1954.

Og nå er det altså 20 år
siden SIOF ble stiftet som
forening. De første,
avgjørende trinn på veien
til å danne et profesjonelt
korps hadde med andre
ord utviklet seg videre til
etableringen av SIOF. I
dag fremstår foreningen
som en slagkraftig,
profesjonell organisasjon

for frivillige og verneplik-
tige mediefolk, til støtte
for Generalinspektøren for
Sjøforsvaret.

Nåværende og kommende
generalinspektører kan
dermed glede seg over å
ha et korps av tjeneste-
villige presseoffiserer til
rådighet, og oppgavene er
mangfoldige.

For å beskrive de mest
iøynefallende felter hvor
SIOF kommer til nytte,
kan det være på sin plass å
gi noen eksempler fra den
nære fortid:

1. Opplæring og
trening i mediehåndtering
for Forsvarets ledere. Den
årlige medietreningen

under skips- og
avdelingssjefskursene, der
SIOF var delaktige både i
oppbyggingen og gjen-
nomføringen i storparten
av et tiår, er ett eksempel.
Et annet eksempel er
spesielle kurs for topp-
ledelsen i Sjøforsvaret,
blant annet knyttet til
fregattprosjektet.
2. PIO-funksjoner
under aksjoner i utlandet.
Terje Løyning på Kypros i
UNIFIL II er ett eksem-
pel.
3. PIO-funksjoner
ved begivenheter hjemme.
SIOF hadde det utøvende
ansvaret for medie-
tjenesten for Sjøforsvaret
ved Oslo bys 2000 års
jubileum.
4. Rådgiver info i
forbindelse med havari
eller andre ulykker
5. Medvirkning som
PIO og deltakelse i
øvingsledelsen under
øvelser.
6. Støttefunksjon for
GIS ved utarbeidelse av
planverk som involverer
medier. Utarbeidelsen av
informasjonsstrategien
allerede på 1990-tallet er
ett eksempel, det spesielle
arbeidet som ble gjort
med informasjonsstrategi
for fregattprosjektet er et
annet.
7. SIOF utgir bladet
Sjøforsvarer’n – som går
til Forsvarets ledelse,
Stortingets forsvarskomité
og Forsvarsdepartementet.
Politisk argumentasjon i
viktige saker. (Eksempel:
Skjold-saken).
8. Ekspertutredninger
og høringsuttalelser i
informasjonsfaglige saker.
Eksempler er organiserin-
gen av generalinspektør-
enes informasjonstjeneste
og forsvarets informa-
sjonsstrategi.
9. Fylle ledige
stillinger på hel- eller
deltid i lengre perioder,
slik SIOF-medlem Stein
Rørvig gjør i SST i 2009,
og Erik Irgens har gjort
det på Sessvollmoen.

Listen kan forlenges, og er
blitt forlenget ved med-
lemmers hjelp underveis. I
årene som kommer ser vi
frem til stadig flere
milepæler.
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God og aktiv informasjon
var ingen selvfølge

Av Torje Braadland
God og aktiv
informasjon var
ingen selvfølge i
Sjøforsvaret i 80
årene, verken
internt eller
eksternt. På
papiret hadde
man en ordning
med
mobiliserings-
disponerte
presseoffiserer,
men det var få
som brukte dem.
I 1984 ble informasjon
igjen satt på sakskartet og
siden da har det bare
aksellerert. 23. mai 1989
ble Sjøforsvarets
informasjons-
offisersforening formelt
stiftet på KNM Harald
Haarfagre. Siden den gang
er også Sjøforsvarets
informasjon blitt profesjo-
nell.

Revitalisert
Etter at ordningen med
mobiliseringsdiponerte
presseoffiserer hadde ligget
nede en stund, revitaliserte
daværende pressekonsulent
i Sjøforsvaret, Mauritz
Sundt Mortensen ordnin-
gen. Han skrev til alle som
på papiret var presse-
offiserer og spurte om de
fortsatt var interessert i å
være i stillingen og om de
kunne tenke seg en samling
og oppdatering. I juni 1984
stilte 13 media- og
informasjonsfolk på
Haakonsvern til et spen-
nende oppdateringspro-
gram. Med det hadde
Mortensen lagt lista høyt og
tent gløden i forsamlingen.
Alle fant tonen ganske raskt
og alle hadde et ønske om å
bruke sine faglige kunnska-
per til beste for Sjøforsva-
ret. Interessen for det hele
var så stor at alle var enige
om at en samling i året var
for lite. Derfor ble ”høst-
samlingen” til. De første
årene var den fast i

kjelleren til NKL hvor det
var gode fasiliteter. Middag
og en dram hørte til før
resten av kvelden ble viet
faglige foredrag av topp-
folkene i forsvaret. Det var
på en slik høstsamling at
GIS, som den gang var
kontreadmiral Bjarne
Grimstvedt tok til orde for at
vi stiftet en forening. Han
fant det etter hvert besværlig
å forholde seg til hver og en
av oss. I 1989 ble altså SIOF
en realitet med meg som
første formann og med Ivar
Korsbakken og Thorbjørn
Wale som styremedlemmer.

De første årene
Hva skjedde så de første
årene? Det skjedde både mye
og lite. Foreningen hadde
tidlig ambisjoner om å få
laget karriereplaner for
informasjonsoffiserene.
Arbeidet var ikke lett. Det
var mange irrganger i
byråkratiet. Fortsatt er det et
stykke vei å gå før vi
kommer i mål. På den annen
side fikk vi rakst skikk på en
rekke praktiske ting. De
første årene drev vi både som
gründere og en viss form for
pionervirksomhet innen
informasjon i Forsvaret.
Foreningens medlemmer ble
raskt lagt merke til og en
periode sto de forskjellige
øvelser i kø for å få med de
mørkeblå informasjons-
folkene.

Tordenskjolds
soldater
De ble etter hvert rene
Tordenskjolds soldater og
var med på svært mange
øvelser av ulike slag. Noen
av mine minner er knyttet til
den første ubåtrednings-
øvelsen Sorbet Royal som
ble gjennomført, tror det var
i 1996.  Da var KV Senja
både operasjonssenter og
pressefartøy. En annen
øvelse var stenging og
trykkprøving av FKS på
Jåtta. Da levde vi innestengt
i en uke. Noe en heller ikke
glemmer var øvelsen hvor
ØKS, Hjalmar Sunde
beordret skarpt skyts mot det
som trolig var en ukjent ubåt
i norsk farvann.
Lærerikt var det også å sitte
på Reitan og være en del av
et team som drev papirøvelse
mot og med andre NATO
hovedkvarter. Når en i
ettertid ser tilbake var det
rene tilfeldigheter som førte
til at en har fått være med på
alt dette, forhåpentligvis til
gavn for Sjøforsvaret.

Nesten i HV
 I 1962 utdannet Marinen
meg til MP-soldat og i
mange år var jeg mobplassert
som MP i Horten. En dag på
slutten av 1968 ringte
pressekonsulent Jan Gunder-
sen og lurte på om jeg kunne
tenke meg å søke overføring

til en plass som presse-
offiser (jeg jobbet da i
dagspressen) Søknad ble
sendt og noen dager senere
ringte han igjen. Gratulerer
med overføringen. Du sto
forresten for tur til å bli
overført til HV. Tenk på
hva jeg hadde gått glipp av
om det hadde skjedd. Da
overføringen skjedde var
det heller ikke noe handi-
cap å hete Braadland i
Sjøforsvaret. Sjefen het
nemlig Magne Braadland
og var min onkel. Men han
hadde ikke hatt noen finger
med i spillet.
Av de mange oppgavene
SIOF har hatt opp gjennom
årene er det en jeg har
spesielt lyst til å nevne. Tre
av medlemmene og en
yrkesoffiser fikk som
prosjekt etter oppdrag fra
GIS å utrede informasjons-
flyten i Sjøforsvaret og
komme med forslag til
forbedringer. Et konkret
resultat av dette ble
opprettelsens av en
informasjonsoffiserstilling i
staben til GIS.

Godt samarbeid
I en betraktning som denne
kan jeg ikke forbigå det
gode samarbeidet vi hele
tiden hadde med ledelsen i
Sjøforsvaret Til å begynne
med brukte vi mye tid på å
få staben i SST til forstå
hvilken ressurs man hadde
til rådighet på
informasjonssiden og at
Sjøforsvaret hadde et stort
behov for en aktiv og god
informasjon. Etter hvert ble
vi møtt med åpne armer og
det var ikke uvanlig at både
GIS og stabssjef var med
på våre samlinger. Ei heller
hadde vi problemer med å
skaffe kompetente og
dyktige foredragsholdere til
våre samlinger og Sjøfor-
svaret brukte ressurser på at
vi som informasjons-
offiserer i Sjøforsvaret til
en hver tid skulle være
oppdaterte. SIOF hadde en
periode også egne timer på
Stabsskolen hvor informa-
sjon og medietrening var
nøkkelord. En takk til alle
som var med på å bidra til
at SIOFs medlemmer har
fått anledning til å delta, til
beste for Sjøforsvarets tarv.

«Alle» stilte opp for SIOF, her et glimt fra en samling på
Olavsvern. Fra venstre Ivar Korsbakken, ØKS,
viaseadmiral  Bjørnar Kibsgaard, generalmajor og sjef
FO/p&i Gullow Gjeseth, Torje Braadland, Dag Taubo
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Marinens Informasjonstjeneste
- et  50 års tilbakeblikk
Av Jan P. Jansen
Det er nå mer
enn 55 år siden
en gruppe på 10
- 15 journalister
fra hele landet
møttes på
Akershus
Festning. Dette
var det første
kullet av
Marinens
informasjons-
offiserer.
Admiral R.K.
Andresen var
admiralstabssjef
den gangen og
hadde Einar
Torgersen som
pressekonsulent.
Disse to var det
som la planene
for en informa-
sjonstjeneste i
Marinen.

Admiral Andresen visste
sikkert adskillig om hva
slags informasjonstje-
neste britene hadde i
Royal Navy fra sin
tjeneste i Storbritannia
under krigen og gjen-
nom samarbeidet i
NATO. Det var jo slik
den gangen, at det stort
sett var britene vi så til i
militære spørsmål.
Torgersen hadde sin
bakgrunn fra Arbeider-
pressen, så da det nå
skulle plukkes ut folk til
Marinens informasjons-
tjeneste, reiste han rett
og slett rundt til for-
skjellige aviser i landet
og brukte sitt stor
kontaktnett. Han kom
også til Kristiansand,
hvor han besøkte sin
gamle kollega Odd Lien,
redaktør i avisen
Sørlandet. Jeg var
journalist i Fædrelands-
vennen, og jeg har Lien
sterkt mistenkt for å ha

foreslått meg. Jeg hadde
skrevet adskillige artikler
om Forsvaret, og ikke
minst om Marinen. Slik
ble det til at redaktør Lien
og jeg ble Sørlandets
representanter i denne ny
tjenesten.
Det var lagt opp til en
ganske omfattende
opplæringsperiode som
altså startet med et 10
dagers kurs som grunnlag
for videre utvikling.
Planen omfattet tjeneste
under større militær-
øvelse, sjøtjeneste,
utenlandstokt og tjeneste
ved stab. Dette måtte
nødvendigvis strekke seg
over et par år.
Det var nok ikke alle som
maktet å gjennomføre hele
programmet. Jeg greide
det ved å bruke ferier og
fridager, noe som selvføl-
gelig også hadde en
økonomisk side.
Nå var det ikke noe nytt
med informasjonstjeneste
i Forsvaret. Hæren hadde
allerede hatt det i flere år.
Under store øvelser ble
pressefolk innkalt for å
tjenestegjøre som
informasjonsoffiserer.
Disse offiserene var
rulleført som menige og
fikk en grad som sto i
forhold til øvelsens
størrelse og til funksjonen.

Det betød at en journalist
kunne tjenestegjøre som
sersjant under en øvelse
og som major neste gang.
Slik ville ikke Marinen ha
det, for enten var man
offiser eller så var man
ikke.
Derfor kan man godt kalle
dette første kurset for et
offiserskurs. Det besto av
en lang rekke foredrag om
Forsvaret generelt, om
Marinen spesielt, om vår
forsvarspolitikk, vårt
forhold til Sovjet og vår
NATO- tilknytning. Men
det var også innføring i
god skikk og bruk for en
offiser, hilserutiner og
uniformsbruk. Den
gangen var ennå ikke
forskjellige typer gensere
og skinnjakker kommet
inn i uniformsreglementet.
Uniformen var rett og slett
jakkedressen med distink-
sjoner, og selvfølgelig lue
med ankermerket i gull.
Tressene på uniformen var
for øvrig også i gull og
var belagt med smykke-
skatt. Det var heller ikke
likegyldig hva slags
skjorte som hørte til. Den
godkjente var en van
Heusen skjorte med doble
mansjetter og løse snipper.
Skjorta var solid og tung
og et ork å vaske og
stryke. En eldre orlogs-

kaptein foreleste om
uniformen. Den gangen
var nettopp nylon-
skjorten kommet på
markedet. Den var lett å
vaske og tørket på kort
tid og var strykefri. Jeg
dristet meg til å spørre
om vi kunne bruke en
slik skjorte. Den
aldrende orlogskap-
teinen svarte ikke, han
kastet bare en blikk full
av forakt ned på den
formastelige eleven.
Fordelen ved de gamle
skjortene, var at de
kunne brukes opp til fire
dager før vask: To dager
med mansjettene på
vanlig måte og med en
snipp, og to dager med
mansjettene brettet
innover og med ny
snipp.
Kurset ble avsluttet med
en høytidelighet der vi
fikk overrakt våre
beskikkelsesbrev av
admiral R. K. Andresen.
Dermed var vi utskrevne
løytnanter, spesiell
tjeneste. Vi var rett og
slett ekte marineoffise-
rer. Vi feiret dagen med
øl og lungemos på
Justisen, en av Oslos
skikkelig brune kafeer.
Min første sjøtjeneste
var et utenlandstokt til
Plymouth og Rotterdam

Jan P. Jansen intervjuer Kong Harald ombord på kongeskipet til en
fjernsynsproduksjon om fatøyet i 1996

Sjøforsvarer’n SIOF 20 årSIOF 20 årSIOF 20 årSIOF 20 årSIOF 20 år



9

med KNM Tromsø - en
av våre Hunt - jagere fra
krigens tid. Hensikten
med tjenesten var
selvfølgelig i første
rekke å bli kjent med
fartøyer, terminologi,
skipsrutiner og ikke
minst med personell. Vi
hadde også lege om
bord og verken han eller
jeg gikk vakter, så vi tok
på oss frivillig åtte - tolv
vakta på brua, selvfølge-
lig under oppsyn av
vaktsjef og assistent. Vi
lærte mye av det
gjennom samtaler og
ved å følge med på
navigasjonen. Og slik
gikk det for seg at jeg
navigerte gjennom det
beryktede Pentland
Firth en regnfull og
blåsete beksvart natt,
mens doc var “vaktsjef“.
Ingen kunne være
stoltere enn oss da vi
gikk ned fra brua den
natten.
Jeg syntes også at jeg
burde drive litt informa-
sjonsarbeid, så vi fikk
rigget opp en mikrofon i
messen, slik at jeg
kunne bruke fartøyets
høyttalersystem til

daglige radiosendinger.
Det hele var ganske enkelt
da, med nyheter som vi
hadde fått gjennom
radioen og med
opplysningsinnslag. Legen
fikk tid til å fortelle om
faren ved ubeskyttet sex
og slå et slag for bruk av
kondom, mens sjefen
fortalte om det ansvar som
hvilte på oss alle når det
gjaldt vår opptreden i et
fremmed land og at
uniformen forpliktet.
Jeg hadde med kameraet
mitt og en liten
fremkallertank, og tok
bilder av gutta og fikk
små historier av dem med
alder og hjemsted. Jeg
fremkalte filmene på
badet og sendte dem med
korte tekster til presse-
konsulenten, som sendte
dem til de forskjellige
avisene rundt i landet.
Local boys er alltid godt
stoff.
Toktet for øvrig besto av
utstrakt selskapelighet,
coktailpartys i land og
cocktailparty om bord og
en rekke invitasjoner. Det
kom en spesiell invitasjon
fra The Earl of Escumbe.
Tre av fartøyets offiserer

ble inviter til ettermiddag-
ste. Jeg var en av de tre,
og vi fikk en minneverdig
ettermiddag sammen med
jarlen og hans lady og
sognets prest med kone og
datter. Vår marineattasje
var kommet ned fra
London og ga oss et
lynkurs i opptreden
sammen med britisk adel.
Slottet ble bombet under
krigen, og vi besøkte
ruinene. Lorden hadde
tårer i øynene da han
fortalte om lyden av
korkene som ble blåst ut
av flaskene i vinkjelleren
mens slottet brant ned.
I Rotterdam  ble vi
invitert til en
undervannsbåtbase, og
oppdaget raskt at i
Nederland er det minst
like stor stas å være i
Marinen som det er i
Storbritannia. Jeg var
eneste offiser med på
utflukten. På basen ble de
menige geleidet til en
menigmesse og fikk kaffe
og wienerbrød.
Underoffiserene kom i en
annen messe og fikk
smørbrød. Jeg kom til
offisersmessen hvor det
ble servert en rekke

drinker i baren, og
etterpå et skikkelig
reijstaffel med tilhø-
rende drikke. Så vidt jeg
husker, gikk det mest i
genever, selvfølgelig.
Som eneste utenlandske
gjest satt jeg ved siden
av sjefen, og det hele var
meget stivt og høytide-
lig. Ingen kunne forsyne
seg før jeg hadde gjort
det. Ingen kunne snakke
sammen før sjefen og
jeg gjorde det, og ingen
kunne tenne en sigarett
etter middagen før jeg
gjorde det.
Byen holdt mottagelse
for oss, og med den
sterke tilknytning byen
har til norsk skipsfart,
ble vi invitert til selskap
både her og der. Det ble
også tid til en kirke-
parade i den norske
sjømannskirken. Alt i alt
et ganske slitsomt tokt.
Jeg var mob-plasert ved
Marinekommando
Sørlandet, og der fikk
jeg den første tjeneste
under en øvelse, nemlig
vår del av  NATO-
øvelsen Morning Mist.
Øvelsen viste at vår

Admiral R. K. Andresen Pressekonsulent Einar Torgersen

Forts. neste side
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tjeneste ikke var særlig
godt definert. Vi var en
del av E&S- tjenesten,
og jeg var underlagt en
eldre kapteinløytnant
som var E&S- sjef ved
MKS. Sjefen for MKS,
kommandør Henriksen
fikk jeg så vidt hilst på,
og hva jeg skulle gjøre,
var egentlig opp til meg
selv i stor grad. Jeg laget
en liten øvelsesavis som
jeg kalte Good Morning
Mist, og som ble
distribuert til fartøyer og
fort. Interessen for
øvelsen i den lokale
pressen var nærmest lik
null. Det kom en journa-
list fra Farsunds Avis
som jeg måtte ta meg av.
Han hadde ikke penger
til hotell, og jeg var for
lite kjent med de
militære irrganger til å
sørge for å skaffe plass i
forlegning. Han overnat-
tet på kjøkkengulvet i
vår knøttlille leilighet.
Det finnes jo alltid en
løsning.
Under øvelsen delte jeg
kontor med en gruppe
offiserer i havne-
forsvaret. Dette var vel
voksne sjøfolk fra
handelsflåten, og
veteraner fra
Atlanterhavskonvoiene,
og en munter gjeng med
et utømmelig lager av
gode historier. Stemnin-
gen ble så høy til tider at
det forstyrret komman-
døren, og laget ble delt
opp i vakter.
Vår noe diffuse posisjon
kom enda bedre til
uttrykk da jeg skulle ha
tjeneste ved Marinens
Overkommando i Oslo.
Det ble en meget
begredelig affære. Det er
jo mange år siden nå,
men jeg kan egentlig
ikke huske noe som
virket betydningsfullt av
de oppgaver jeg fikk. Så
vidt jeg husker skrev jeg
et par intetsigende
pressemeldinger og
ellers arkiverte noen
presseklipp. Sjefen for
E&S- tjenesten stakk så
vidt innom, ellers var det
ingen kontakt med
ledelsen. Som
informasjonsoffiser var
jeg ikke med på noen

stabsmøter, eller ble
spesielt innviet i hvilke
problemer Marinen
arbeidet med. Jeg visste
vel heller ikke synderlig
mer om arbeidsrutinene i
Marinens Overkom-
mando. Pressekonsulent
Torgersen var stort sett
fraværende i denne tiden,
opptatt med andre
oppgaver og med sine
studier. Etter sin tid som
pressekonsulent ble han
lektor og siden rektor ved
den høyere skolen i
Kragerø.
Det var altså klart også
den gangen at det måtte
skje forandringer, men  til
hva?
Nå, mange år senere
virker spørsmålet kanskje
både naivt og dumt, men
da må vi ikke glemme at
selve begrepet public
relations var nærmest
ukjent den gangen i
midten 50 årene. Dessu-
ten var Forsvaret og ikke
minst Marinen nokså
lukkede institusjoner. Det
var dette admiral R.K.
Andresen og Einar
Torgersen ville gjøre noe
med. Jeg tror ikke det var
mange militære sjefer
som den gangen følte at
de hadde noe ansvar for
informasjon. Innenfor
dette området er det
skjedd en revolusjon, og
PR er blitt en voksende
industri.
Andre kan bedre enn meg
analysere utviklingen av
vår tjeneste til det den er
blitt i dag, som en
integrert del av ledelses-
apparatet.
For meg den gangen var
det nærmest en befrielse
å få ny sjøtjeneste, denne
gangen under en “work
up” på KNM Arendal
med fast havn i Horten.
Vi opererte sammen med
KNM Narvik og var stort

sett ute og seilte hver dag
med forskjellige typer
øvelser, og jeg fikk god
innføring i de enkelte
detaljer om bord. Nå skal
jeg ikke gå gjennom hele
øvingsprogrammet, men
bare nevne et par episo-
der, den ene forteller noe
om holdninger den
gangen.
Vi lå altså i Horten ved
Marinenes Hovedverft og
jeg hadde min lille bil
med, en Fiat 500. Det var
nokså tungvint å ha den
parkert utenfor verftsom-
rådet, og det var god plass
på kaien, for den ble brukt
bare av oss, så jeg tenkte
at måtte være enkelt å få
tillatelse til å ha den
parkert der. Men jeg måtte
ha tillatelse fra sjefen, en
kommandør, velkjent for
sitt meget iltre tempera-
ment. Jeg ba om foretrede
for kommandøren og ble
innvilget det. Jeg kom til
fastsatt tidspunkt og sto
der foran den fryktede
kommandør med luen
forskriftsmessig under
venstre arm. Kommandø-
ren satt ved sitt skrivebord
og skrev, lenge. Til slutt så
han opp og spurte med
buldrende røst:
“Hva vil De.”
Jeg fremførte mitt ærend.
“Nei! Ut!”
Det var en meget rask
konferanse.
Adskillig hyggeligere var
det et par dager senere da
vi fikk besøk av hovedsty-
ret i Norges Forsvars-
forening, og vi skulle
demonstrere noen av våre
ferdigheter. Vi skulle blant
annet ha kanondrill, men
artillerioffiseren var
bortreist og jeg fikk det
ærefulle vervet. Det var en
ganske fornøyd utskrevet
offiser som avsluttet
skyteøvelsene den dagen.

Det var en morsom og
interessant tid om bord
med torskeaften etter en
dag med synkemine-
øvelser, med messeaften
og muntert samvær i
messen. Det var et
adskillig livligere
messeliv den gangen enn
nå. Det var ikke vanlig å
reise hjem hver helg, og
det var ingen
arbeidsmiljølov som satt
grenser for seilingstid og
øvelser. Messen var slik
sett hjemmet vårt.
Den siste sjøtjenesten
var også min siste
tjeneste i Marinen på
mange år, helt til 1980 da
jeg deltok i min første
APIC i Trøndelag, men
det er en helt annen
historie og en helt annen
tid.
Jeg har lyst til å under-
streke at disse første
årene med nær tilknyt-
ning til Marinen ga
utrolig mye, både av
kunnskap og av mennes-
kelige relasjoner.
Offiserer jeg seilte
sammen med steg i
gradene og ble verdifulle
kontakter også som
journalist. I Kristiansand
fikk jeg nær kontakt med
OPSen og var faktisk
med på å opprette
Norges første sjø-
redningssentral. Senere
har jeg fått delta som
offiser med Kystvakten
både til Murmansk og da
KV Andenes var i
Golfen.
Det er ingen grunn til å
legge skjul på at jeg har
vært meget stolt over å
ha kunnet bære Marinens
uniform i over 50 år, og
jeg er fremdeles meget
stolt over å kunne
fortelle at jeg er orlogs-
kaptein i Den Kongelige
Norske Marine.

Forts. fra forrige side

KV Andenes

Jan P. dekorert av
Forsvarssjefen

Sjøforsvarer’n SIOF 20 årSIOF 20 årSIOF 20 årSIOF 20 årSIOF 20 år
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Jørn Ivar Baade Forts. neste side

Sjøforsvarer’n SIOF 20 årSIOF 20 årSIOF 20 årSIOF 20 årSIOF 20 år

Slik ble jobben innkjørt Av Jørn Ivar Baade

Stillingen som informasjonsoffiser i
SST ble opprettet i 1996 etter
anbefaling fra SIOF. Når den skulle

fylles med innhold og Sjøforsvarets
informasjonsstrategier skulle fornyes,
var SIOF en uvurderlig støttespiller.

SIOF med god hjelp til SST og ny info-offiser

Jeg var heldig som fikk
stillingen som
informasjonsoffiser i
SST. Mottagelsen var
veldig god.  Admiral
Svensholt mente alvor
når han sa at informasjon
skulle prioriteres. Mens
tilgang til toppledelse og
informasjon ikke var en
selvfølge for alle
informasjonsoffiserer,
ble forholdene lagt godt
til rette for meg. Fra
første dag ble jeg tatt
med på morgenmøtene
hos GIS klokken halv
åtte, sammen med
avdelingssjefene i SST,
og det ga også en viktig
signaleffekt.

Høye
forventinger
Forventingene var høye,
og det var ikke akkurat
småsaker som jeg ble
presentert for. Sjøforsva-
rets organisasjon på land
skulle legges om, noe
som berørte både ansatte
og kommuner langs
kysten. Prosjekter som
nye fregatter og MTB-er
skulle argumenteres for,
slik at de ble sikret en
god prioritering i
Forsvarets investerings-
portefølje. Først og
fremst var det viktig at
Marinen fikk fregatter
før Luftforsvaret fikk
sine jagerfly. Og Hæren
så ikke med blide øyne
på fregattprosjekter. De
var selvfølgelig redd for
hva dette vil gå på
bekostning av. Dette ble
en konkurranse mellom
forsvarsgrenene. Sum-
men av forventingene
betød at det var viktig å
satse riktig fra første
stund.

Den gode hjelper
SIOF representerer et
unikt nettverk. I denne
situasjonen var det
uvurderlig. Jeg hadde

ikke jobbet så tett opp mot
en toppledelse på dette
nivået før. Da hjalp det å
kunne invitere meg selv
på lunsj til en informa-
sjonsdirektør for et av
landets største konsern,
for å høre hvordan han la
opp sitt arbeid. Eller ta en
øl sammen med noen
skarpskodde rådgivere
eller for den saks skyld
landets mest erfarne og
dyktigste journalister.
Felles for alle disse er at
de vil Sjøforsvaret vel.
Det manglet ikke på råd:
Rydd kalenderen din. Ikke
bruk opp tiden i møter. Du
må være tilgjengelig for
sjefene dine og media, og

du skal i tillegg ha tid til å
produsere. Du må få med
hele Sjøforsvaret, så du
må legge en strategi. Vær
synlig i organisasjonen.
Gjør noe som det legges
merke til.
Dette er gode råd som jeg
fortsatt bruker den dag i
dag

SIOF-samling og
ny strategi
SIOF-samlinger er mer
enn hyggelige, de kan
også være viktige.
Grunnlaget for en ny
informasjonsstrategi ble
lagt på en SIOF-samling
på Oscarsborg festning.

Det viktigste ble å meisle
ut kjernebudskapene til
Sjøforsvaret. Det nyttet
lite å argumentere for nye
fregatter og MTB-er hvis
vi ikke hadde et klart svar
på hvorfor Norge ikke kan
klare seg uten et Sjøfor-
svar. Så hvorfor trenger
Norge et Sjøforsvar? Og
hvorfor legge så mye
penger i nye fregatter og
MTB-er?
Det var en spennende
prosess. Og lærerik. Med
oss hadde vi noen av
landets beste
kommunikasjonseksperter
og skarpskodde presse-
penner.
Argumentene kjenner vi:
Nasjonalformuen er i
havet. Norge har et
havområde på nesten sju
ganger fastlandet. Her er
nasjonens viktigste
strategiske ressurser.
Olje, gass og proteiner.
Fisken gjør jo havområ-
dene til et av verdens
viktigste spisskammer.

Iverksett!
Så var det bare å sette i
gang. For å få en stemme
direkte fra GIS til alle
ansatte ble bladet Nytt fra
Sjøforsvaret etablert.
Allerede i oktober 1999
var første nummer ute.
Mottagelsen ble god,
heldigvis. I desember
1999 holdt GIS sin årlige
sjefskonferanse i Horten.
Her ble jeg invitert for å
diskutere informasjons-
politikk, og hvordan vi i
fellesskap skulle bidra til
at Sjøforsvaret utviklet
seg på dette området også.
DOg det ble satt av en
egen dag på det årlige
kurset for nyutnevnte
forts- og skipssjefer,
nettopp i presse- og
informasjonstjeneste og
medietrening.
Gode sjefer og kolleger i
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KNM Kvikk

Tidligere GIS, Hans
Kristian Svensholt

Forts. fra forrige side

Fly eller fregatter?
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SST la forholdene meget
godt til rette for at dette
skulle gå bra. I løpet av
perioden hadde det også
Gunnar Vetlejord blitt
ansatt som informasjons-
sjef på Haakonsvern.
DSå dermed ble
informasjonsfunksjonen
betydelig styrket på
Marinens hovedbase. Og
i tillegg er han rå på å
selge inn saker til media.

KNM Kvikk
Dette var også en
periode med vanskelige
saker. KNM Kvikk var
den vanskeligste. Flere
av de som tjenestegjorde
om bord fikk barn med
misdannelser, og
mistenkte at det kunne
ha en sammenheng med
det spesielle elektroniske
utstyret om bord. Dette
bestemte Sjøforsvaret
seg for i første rekke å
undersøke selv. Sett i
ettertid kunne nok
mange vanskeligheter
vært spart med å få inn
en uavhengig instans på
et tidligere tidspunkt.

Admiralskrigen
Dette ble heller ikke tatt
nådig opp da den
frimodige admiral Aam
friskt og freidig, over
flere sider i Dagens
Næringsliv, mente at det
var feil av Sjøforsvaret å
investere så hardt i
fregatter, for ikke å
snakke om Skjold-
klassen.
Saken kom på trykk i det

øyeblikk danår mestepar-
ten av Sjøforsvarets
ledelse var samlet i
Hardangerfjorden. Aam
selv tok med seg fiske-
stangen og kjørte opp på
Hardangervidda. Der
oppe var det sikkert mer
fredelig enn nede hos
Sjøforsvarets ledelse.
Stemningen var visst
amper. Så var Aams
utspill heller ikke noe
bidrag til å få prioritert
Sjøforsvarets prosjekter
fremfor andres. Saken
utviklet seg til en medie-
krig mellom admiralene
Svensholt og Aam, med
Dagens Næringsliv som
den førende avisen.

Fly eller fregatter
I Forsvarets
Ooverkommando gikk
konkurransen mellom
Luftforsvaret og Sjøfor-
svaret. Hva skal kjøpes
først, fregatter eller
kampfly? Og danår denne

saken ble avgjort, var
oppgaven å bidra til at
Sjøforsvaret fikk frihet til
å velge den fregatten som
ga mest for pengene. Det

var ikke en selvsagt
ting. Norsk industri var
tungt inne på tilbuds-
siden, og det ble trukket
i mange tråder i ulike
politiske miljøer. Norge
har mye god industri
med stor maritim
kompetanse og avansert
teknologi i verdens-
klasse. Men erfaring
med akkurat fregatt-
prosjekter er det mindre
av.  Risikoen for en
kostnadsøkning ved å
velge det norske
alternativet ble foralt
for stor.

Gode erfaringer
Jeg var i SST i tre år,
fra 1996 til 1999. Det
var tre intense år, med
erfaringer som jeg aldri
ville vært foruten. Jeg
jobbet sammen med
sjeldent dyktige og
kunnskapsrike kolleger.
Spesielt vil jeg trekke
fram admiral Hans K.
Svensholt. Hans støtte
var avgjørende for at en
orlogskaptein kunne få
en såpass innflytelse
blant kommandører og
admiraler som jeg etter
hvert fikk. I tillegg er
han rakrygget. Han gikk
ikke på akkord med det
han mente var riktig og
best for Sjøforsvaret, da
tok han heller en støyt i
media. Det synes jeg
det står respekt av, for
til tider var mediekjøret
tøft.

Vi forlot SST omtrent
samtidig. Han gikk av
for aldersgrensen – jeg
gikk til kommunene.



13

Eg har mykje å takke SIOF for…..
Av Gunnar Vetlejord, åpensjonist
Det hende i dei dagar  då admiral Hans
Kristian Svensholt var GIS at eg kom til
Sjøforsvaret. Seinare opplevde eg KB
Olsen i same stillinga, og til sist den
mykje avheldne Jan Eirik Finseth – som
skapte uttrykket ” Verdens mest
moderne Marine” eller var det slik at
den Norske Marine, under han, var den
mest moderne marinen i Europa?

Haakonsvern var min base
Det var admiral Knut Aam som inviterte meg til
Haakonsvern første gongen. Han ville ha ein person
som kjende mediene. Dette for å unngå å kome i den
noko slitande mediesituasjon som vart ein tidligare
admiral til del.
Dette resulterte i 10 år ved Haakonsvern. Kontakten
min med det sentrale, dei såkalla store staber,
skjedde i nær og lærerik kontakt med Jørn Baade, så
med Stein Rørvig, så med Pia Width, og til sist med
sjølvaste kommandørkaptein Jan Ketil Steine.

Desse fire har mykje av æra for at vi på Haakons-
vern fekk opp å gå ein fungerande informasjonsav-
deling. Vi klarde med god hjelp fra sentralt hald å få
til eit tidsskrift, nettsider og ikkje minst etablerte vi
særs god kontakt med både riksdekkande og lokale
medier.
I det minste synes vi det sjølve.

SIOF – var fødselhjelparar
Eg vart introdusert til SIOF av Jørn Baade, med
ordre om å melde meg inn – asap. Ein av dei betre
ordrane eg har fått i mi tid.  SIOF møtte eg ikkje
berre kunskapsrike menneskje med stor røynsle
innan mediefaget. Men menneskje med stor humor,
raus væremåte – og med nøklane til mang ei
inngangsdør for ein fersk og  urøynd informasjons-
sjef.

Mentor og rådgivar
SIOF-miljøet var godt å lene seg på. Der kunne ein
usikker informasjonssjef søkje råd, bryne meiningar
og få konstruktive  og målretta innspel.
For meg, og min vesle avdeling på Haakonsvern var
dette av stor verde og nytte. Det arbeidet SIOF også
utførde med utgreiingar  om informasjonsspørsmål
var og nyttig for heile organisasjonen.
Utan at SIOF på noko tidspunkt var ein del av
sentralleiinga i Sjøforsvaret så trur eg at nokre av
GISane også kjende at SIOF var ein nyttig
samarbeidspartnar.

Informasjonsutviklinga i
Sjøforsvaret – i endring
Omorganisering og utvikling er ein del av Sjøfor-
svaret. Slik og innan informasjonsfaget.
For å styrke informasjonstenesta i Sjøforsvaret la
ein frå 31. desember 2005 ned tidsskriftet ”I
Marinen”. Ein la med same grunngjeving ansvaret
for informasjonstenesta inn til dei sentrale stabar.
Og med same grunngjeving er nå informasjonstene-
sta lagt inn under Forsvarsdepartementet.

Dette styrkjer truleg informasjonstenesta, og til
dømes forholdet til mange av medieredaksjonane.
Sjølv fekk eg høve til å ” dimittere” når denne siste
endringa kom. Eg er glad for det.

Ei framtid med SIOF…eller
omorganisering?
Sterke krefter meiner at alle informasjonsforeiningane
i Forsvaret skal slåast samen. Ein mal ein har stor tru
på, jfr organiseringa av informasjonstenesta. Sjølv
vonar eg at Seaoff består som no. Til beste for
Sjøforsvaret.
Fellesskapstanke og sentralisering har , slik eg ser det,
også sine begrensningar – sjølv om det  for tida ikkje
er ” god latin”.

Eg gratulerer med jubileet!

Gunnar Vetlejord

Gunnar i felten

Sjøforsvarer’n SIOF 20 årSIOF 20 årSIOF 20 årSIOF 20 årSIOF 20 år
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En gledelig modningsprosess
Av Erik Irgens
Det var 15 år
etter plikt-
tjenesten min at
jeg først kom i
kontakt med
SIOF.

Etter A-klassen på
Oscarsborg – Sjøkrigs-
skolen, Operativ linje,
Kystartilleriavdeling –
tjenestegjorde jeg på
Skrolsvik fort i 1974-75
som Luftvern/lyskaster-
offiser. Det er en egen
historie, men jeg hadde
iallfall nok av utfordrin-
ger med alt av Sjøfor-
svarets landbaserte 40-
millimeter skyting på
batteriet mitt, en
generalmønstring og ett
kontingentskifte. I 1975
fikk jeg tildelt en
steinrøys (et støttepunkt
på fagspråket) på
Sandsøy fort. Utallige
oppsetnings- og
repetisjonsøvelser
senere og ditto kurs var
jeg fremdeles i 1990
yngste løytnant og
støttepunktsjef. Stein-
røysen min var den
eneste på Sandsøy som
ikke var bygd ut og
modernisert da fortet ble
lagt ned i 1990-91. Det
eneste nye som hadde
skjedd på disse 15 årene
var at vi fikk MP-5 –
iallfall følte jeg det
sånn. Jeg var klar for
noe nytt.

Fra operativ til
PIO
   En telefon til komkapt.
Stig Morten Karlsen, en
av instruktørene mine
fra Oscarsborg, sikret
overgangen min til PIO-
tjenesten. Kombinasjo-
nen av operativ bak-
grunn og presse- og
informasjonserfaring var
ikke så vanlig den
gangen, kunne Karlsen
fortelle. Jeg var velkom-
men i SIOF og fikk en
mob-plassering sammen
med Einar Kristian
Holtet ved HSD.

Erik Irgens

Gamle venner på
den første
samlingen
   Selvsagt var jeg spent
på den første SIOF-
samlingen. Forventnin-
gene mine ble mer enn
innfridd. Stig Morten
Karlsen var der som en
krumtapp. Han er så
legendarisk i Sjøforsvaret
at han ikke trenger noen
nærmere presentasjon.
Denne legenden rullet seg
ut mer på Skrolsvik og på
Sandsøy enn under
kadettperioden på Oscars-
borg. På Skrolsvik lå vi i
en gammel tyskerbrakke
der det blåste liten kuling
inne når det blåste stiv
kuling ute – og det gjorde
det ganske ofte. En
medvirkende årsak til
denne gode ventilasjonen
var et hull i veggen
mellom to av rommene på
størrelse med en velvok-
sen spekeskinke. Etter
sigende stammet hullet fra
et vennskapelig, håndge-
meng mellom Stig Morten
Karlsen og en annen av
Kystartilleriets flotte
offiserer, komkapt.
Karstein Hansen, som
gikk bort altfor tidlig.

Historien sier så vidt jeg
husker ikke noe om hvem
slo og hvem som dukket.
   Kjell Arne Bratli hadde
jeg også som instruktør på
Oscarsborg. Vi kalte ham
feriefenrik Bratli fordi han
hadde sommerjobb på
borgen og en ganske
tilbakelenet image.
Tjenesten som Kjell Arne
foreskrev hadde ikke noe
feriepreg over seg. Han
drillet oss i nærforsvars-
tjeneste, og ingen
piggtrådkvase var for
ubetydelig til at vi kunne
unngå å kaste oss ned i
den når han drog av et
rødfis-skudd i stridsløypa
med et bredt glis. En av
aspirantene i B-klassen
fikk telt opp mer enn ett
hundre sår fra nærkontakt
med piggtråd. Han sluttet
et par dager senere. Kjell
Arne ordinerte helvetes-
uken vår. Under en av
flere nattalarmer, slapp
jeg fra stridsløypa med en
knukket nese. Jeg oppda-
get ikke skaden før noen
dager senere. Verre gikk
det utover en annen på
kullet. Han meldte
overgang til infanteriet
noen år senere.
   Jon Magnus møtte jeg
først da jeg hadde som-

merjobb i VG etter
plikttjenesten. Jon var
allerede en garvet
reporter i utryknings-
avdelingen, men fullsten-
dig fri for primadonna-
nykker da som nå. Han
hjalp meg til å få beina
under meg som fersk
journalistspire og var
alltid velvillig med råd
og dåd.
   Alle de andre tidlige
medlemmene tok det
ikke spesielt lang tid å
bli kjent med. Ingen
nevnt og ingen glemt.

Nye kamerater og
hedersmenn
   VI hadde lenge bare ett
æresmedlem, Jan P.
Jansen. Merittene hans er
velkjent for dem som er i
førtiårene eller derover.
Som den første PIOen er
han uhyre kunnskapsrik,
en viktig del historien
vår og en tradisjonsbærer
i ordets beste forstand.
Han tråkket opp de første
stiene. Alt det til tross
setter jeg størst pris på
Jan P. som en miljøfaktor
og inkarnasjonen av det
uformelle og gode
kameratskapet vi har i
Sjøforsvaret. En messe-
aften med Jan P. i slag
garanterer et oppkomme
av sjørøverhistorier fra
de tidlige tider – den
gangen det var offisers-
messer, kvartermester-
messer og mannskaps-
messer ombord.
   Nr 2 ble det offisielle
navnet til kontreadmiral
Hans Kristian Svensholt
ved utnevnelsen til
æresmedlem i 1999.
Etter deltagelsen og hans
egne rapporter å dømme
har han funnet seg meget
vel til rette i SIOF-
folden.
   Selskap i æreslosjen
fikk Jan P. og Nr 2 av
kontreadmiral Kjell-
Birger Olsen. Vittige
tunger i SIOF ville på
forhånd ha det til at han
kom til å bli Nr 3. Men
den gang ei, den bass-
buldrende kontreadmira-
len skulle fortsatt hete
KB.

Sjøforsvarer’n SIOF 20 årSIOF 20 årSIOF 20 årSIOF 20 årSIOF 20 år
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   Jeg skal ikke gjenta
begrunnelsene for at to
eks-GISer er blitt
æresmedlemmer. Men
begge hadde de uvanlig
medieeksponering,
begge har brukt SIOF
på en forbilledlig måte
og lagt til rette for oss.
Ikke minst har begge to
stått oppreist i vindkas-
tene tjenestlig - og
beriket miljøet vårt.

Et sterkt
kvinnelig innslag
i kvalitet
   Liv Hegna var det
første kvinnelige
medlemmet vi fikk. Hun
har mer enn avtjent
verneplikten som
tillitsvalgt i SIOF.
Sjelden eller aldri har
hun sagt nei og det
ansvaret Liv skuldrer,
bærer hun også frem.
Jeg kan ikke tenke meg
at det alltid har vært lett
å gjøre det Liv har gjort
med og for oss, høy
testosteron-faktor tatt i
betraktning. En kjær
kollega er hun, og
samarbeidet har fortsatt
utenom SIOF ved at hun
tok over redaktørkrak-
ken i NROFs og KOLs
Pro Patria – Vårt Vern.
Med hovedkurset ved
Forsvarets Høgskole er
hun også en av de
høyest militært utdan-
nede reserveoffiserene.
   Torunn Leine Auestad
er også en SIOF-veteran
som har vært med lenge
og har sittet i styret.
Kvikk og seriøs.
   Gro Anita Furrevik
dukket opp på en
samling på Haakonsvern
som nyansatt VSD P&I-
ansatt. Stillfarende,
dyktig, grundig og tvers
igjennom positiv,
trivelig og humoristisk
har Gro Anita arbeidet
med informasjon i
forsvaret, senest som
reporter i Forsvarets
Forum.
   Kontreadmiral Louise
Bastviken kom med i
SIOF da hun kom til
talsmannskontoret på
FO som orlogskaptein.
Seriøs og klartenkt,

Liv Hegna (til bvenstre) og Torunn Leine Auestad

slagferdig og sjarmerende er det ikke rart hun er blitt en
rollemodell.
I tjeneste med nye venner
   Tidlig på 1990-tallet tok Einar Kr. Holtet og jeg
kontakt med kommandør Sætre som var sjef for HSD. Vi
spurte om det fantes PIO-planer, og om han ønsket seg
det hvis de ikke hadde noe. Han var kjempe-positiv, gav
uttrykk for at det ikke var hver dag noen spurte om de
kunne bidra, og ville gjerne ha det vi kunne by på.
Tanken var at dette kanskje kunne bli et mønster for de
andre distriktene. PIO-tjenesten var ikke så godt struktu-
rert som ved daværende FKS og FKN. Den kalde
krigens slutt rullet over kongeriket på 90-tallet, og
reorganiseringene satte en stopper for vår lille plan.
   Dette samarbeidet mellom Einar og meg fikk en
betydning ikke bare for oss to i form av et godt venn-
skap, men også for SIOF. Einar og jeg er forskjellige. Vi
er ulike på flere felter enn vi er like. Likevel har vi
funnet sammen i et arbeidsfellesskap der helheten ble
større enn summen av enkeltdelene. SIOF har i Einar fått
en ytterst kompetent favoritt-tillitsvalgt som også har tatt
ansvar i motbakkene.

Et miljø og et verv
Det var Jørn Baade som spurte meg om jeg ville over-
veie å stille til styreformannsvervet i SIOF. Foreningen
må, sa Jørn, ut av dødvannet som SIOF har vært i et par
år. Jørn lovet meg ingen dans på roser, men solide doser
av 90 prosent transpirasjon og 10 prosent inspirasjon.
Jeg fikk tillit på admiralforsamlingen og gikk på oppga-
ven med krum nakke og et godt styre som bestod av
stiftende styreformann Torje Braadland, Per Eliassen fra
Tromsø og Einar Kr. Holtet. Hadde det ikke vært for de
solide medspillerne jeg fikk i styret, ville jeg ikke vært
fullt så optimistisk som jeg var - blandet med en god
porsjon ydmykhet og målbevissthet. Jeg var spesielt
glad for at Torje stilte opp, det lå et sterkt signal i det for
meg. Det å stille opp er noe mine tre styrekolleger står
for. Veien fra ideer over synspunkter til handlinger var
aldri spesielt lang i det styret.
   Hva var det jeg hadde tatt på meg? Jeg hadde stilt meg
i spissen for en gruppe store egoer hvis scenevanthet
ikke stod tilbake for noe i hele landet, Stortinget og
næringslivseliten inkludert. En gruppe velskolerte,
velartikulerte mennesker som ikke var vant til å ta nei

for et svar. Det har
sikkert skint gjennom at
jeg er glad i kollegene
mine. Men det betyr
ikke at SIOF består av
søndagsskolegutter eller
at møtene har vært
kjedelige med lav
temperatur. Tvert om.
   Kjell Arne Bratli sto
for ett av de udødelige
SIOF-sitatene da han ga
attest til en kollega:
”Han får jo ikke gjort
noenting uten et mørk-
panelt kontor og et stort
forværelse med to
veldreide sekretærer”.

 En gledelig
modningsprosess
   Da vi tok fatt i 1998,
var det ett fenomen i
SIOF som jeg likte
dårlig. Det var et skisma
mellom de operative -
dem som hadde grunn-
leggende befalsuts-
dannelse i en eller annen
fasong, og dem som var
rekruttert i kraft av sin
informasjons-
kompetanse. Da det
styret som stod last og
brast med meg i tre
perioder gikk av i 2001,
var ikke dette lenger noe
tema, ikke engang som
noen undertone. Av det
vi oppnådde er dette det
jeg er mest glad for på
SIOFs vegne. Men for
Sjøforsvaret gjorde
SIOF en del andre ting
som var vel så gledelige.
En av Jørn Baades
visjoner – som han
hadde mange av
   Jørn hadde startet som
den første informasjons-
offiseren i SST ikke så
lenge før jeg ble valgt.
Han er en markant kar
med klare syn på det han
arbeider med. I frustra-
sjonen over at FO og
forsvarssjefen ikke kom
opp med en informa-
sjonsstrategi valgte Jørn
en konstruktiv innfalls-
vinkel: La oss lage en
informasjonsstrategi for
Sjøforsvaret, så kan det
hende resten våkner
etter hvert. Selv om ikke
informasjonsstrategien
for Sjøforsvaret blir 100
prosent i første omgang,

Forts. neste side
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så kan det kanskje
komme en overbygning
senere. SIOF var instru-
mentell i å få frem et
utkast gjennom en
samling på Oscarsborg.
Utkastet ble senere
bearbeidet av en engere
krets og vedtatt av GIS.
Dette ble en viktig
plattform for SST i
nesten et tiår, og legiti-
merte mye av virksomhe-
ten.

I 2005 ble informasjons-
strategien for forsvaret
vedtatt. SIOFeren Gro
Anita Furrevik spilte en
sentral rolle i dette
arbeidet, og strategien
ble vedtatt under davæ-
rende brigader Kjell
Grandhagens ledelse av
FO/P&I.
Medietrening på dagsor-
denen
   Under kommandør
Roald Gjeldstens ledelse
kom medietrening med
på skipssjefskurset med
to av fem dager i 1998,
enda ett av Jørn Baades
initiativ. Jeg hadde
gleden av å være en av
arkitektene bak kursopp-
legget og var en av
instruktørene på de fleste
kursene frem til og med
det siste i 2003 som ble
kjørt i med tung SIOF-
deltagelse inntil SST/P&I
og FMS tok over i 2004.
Reserve-SIOFeren Ola
K. Ckristensen og Ole
Andreas Uttberg var med
fra tidenes morgen, og
Gunnar Vetlejord tilførte
medietreningen noe
vesentlig da han mønstret
på.
   Brannen på KNM
Orkla skjedde omkring et
år etter at skipssjefen
hadde vært på kurset
vårt. Kapteinløytnant Pål
Skorge var en selvskre-
ven foredragsholder på
neste kurs og dokumen-
terte nytten av medietren-
ingen. På slutten av
kurset trakk han frem et
røykfarget papir som han
fortalte han fant øverst i
det som hadde vært
skrivebordet på den
utbrente skuta. Jeg fikk
en stor klump i halsen da
han overrakte meg en av
sjekklistene jeg var
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opphavsmann til, og som
han hadde fått på kurset.

KNM Horten i liten
storm
   Samlingen i 2000 ble
innledet på KNM Horten
med en seilas til Stavan-
ger. Vi hadde sikret oss
deltagelse fra Ola K.
Kristensen (LIOF) og Per
Danielsen (HIOF). Det
var meldt liten storm, og
den kom litt tidligere enn
varslet. Vi måtte kutte og
kaste om på programmet
slik at jeg holdt mitt
innlegg til slutt. Heldigvis
er var jeg sjøsterk og
fremviseren lenket til
dørken. Da jeg måtte
begynne å tape transpa-
rentene på apparatet og
støtte meg med en hånd i
dekket over, var det bare
et par sjeler i salen og tid
for teppefall. Men ikke
mer mannefall.
Sjøforsvarer'n
   Vi hadde en del ambi-
sjoner da vi startet
samarbeidet i det nye
styret i 1998, og noen
kom til under marsjen.
Etter noen få
informasjonsbrev fra
styret, så Sjøforsvarer'n
dagens lys med sin første
utgave i februar 2000,
trykket i svart/hvitt.
Hedersmannen Dag Taubo
forbarmet seg raskt over
SIOF – igjen - og bekostet
trykking på høyhastighets
laser i fire farver.
Sjøforsvarer'n har stort
sett kommet ut med to-tre

utgaver i året med Torje
som fast redaktør og
teknisk produsent. Dette
er noe av limet som har
holdt SIOF sammen i det
som fremdeles med god
margin kan kalles en aktiv
forening.

SIOF på nett
   Under  samlingen
høsten 1999  ble et uttrykt
behov for en presentasjon
av SIOF  på nettet mottatt
av formannen på følgende
måte: "Ja, gjør det, du
Liv!".  Torje Braadland og
Dag Taubo ble oppnevnt
som deltagere i gruppen.
Kommandørkaptein Stig
Morten Karlsen ble
beordret til å være FO/
P&Is kontaktmann, og
sammen med ham la
kapteinløytnant Liv Hegna
SIOF ut  på nettet litt over
klokken 16.32 den 5.
januar 2001. Dette
avsnittet er hentet direkte
fra årsberetningen for
2001.
Paraplyer, fusjoner og
samarbeid
   I september 1998 skrev
jeg til brigader Erik Ianke
på vegne av SIOF:
”……..kom det frem et
forslag som vi gjerne vil
få kommentere fordi det
har vært behandlet på
flere av SIOF’s samlinger.
Forslaget gikk på en
sammenslåing av HIOF,
LIOF og SIOF. Konklu-
sjonen av drøftelsene i
SIOF internt er at forsla-

get er godt, antagelig vil
bli realisert i fremtiden,
men at det er for tidlig. En
sammenslåing nå vil bli
oppfattet som en kunstig
form som blir presset ned
over hodene på oss.” Om
dette var stasmannskunst
eller et utslag av dårlig
pusset krystallkule skal
jeg ikke ha sagt nå.
   De følgende årene
hadde vi LIOF og HIOF
representert på noen av
samlingene våre. Ola K.
Ckristensen og Per
Danielsen var dem som
oftest representerte
søstrene våre. Vi var
ganske nær ved å få til et
felles befalskurs – et seks
ukers ”akademikerkurs”
på Kjevik. Det var også
andre nesten-tilfeller som
ikke kom over dørstok-
ken.
   Da brigader Geir Anda i
2006 ville transformere
HIOF, LIOF og SIOF og
tilpasse oss forsvarets
behov, så vi enda en gang
en mulighet for et tettere
samarbeid på tvers av
forsvarsgrenene. De tre
foreningene la ned et stort
arbeid. Alt var klart til å
undertegne avtalen om
opprettelsen av FIOF som
en paraply i henhold til de
ønskene Forsvarsstaben
hadde lagt på bordet. Da
Geir Anda ble beordret
utenlands falt initiativet
sammen fordi etterfølge-
ren ikke tok tak i saken.
Forsvaret kunne skaffet
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seg et meget effektivt
instrument, men det
skortet på
gjennomføringsevnen.
Sjøforsvaret har gjen-
nom 20 år skjønt
tegninga.

”Takk, vi har
selv”
   Nå går det an å tenke
seg at forsvaret med
noen hundre (!)
informasjons-
medarbeidere for under
20.000 ansatte anser seg,
eller ønsker å være
selvforsynt med
informasjonsoffiserer.
Det er helt rimelig, og
litt naivt. Med all respekt
for det store og gode
arbeidet de ansatte gjør:
Forsvaret kan ikke
kostnadseffektivt holde
seg med det antallet
informasjonsoffiserer
som kreves for å dekke
toppene. Forsvaret kan
heller ikke – område for
område – matche den
spisskompetansen vi har.
Endelig har vi et
handlingsrom som
tjenestemenn og embets-
menn ikke har. Styrke-
multiplikator kalles det.
SIOF er en sentral støtte.

”Seig og med et
høyt faglig nivå”

   Jeg husker ikke helt når
daværende brigader Kjell
Grandhagen sa det. Jeg
tror det var etter at han og
jeg hadde polemisert om
MTBer i Aftenpostens
spalter i akterkant av
Forsvarsstudie 2000. Han
sa i en offisiell sammen-

heng noe sånt som at han
ikke alltid var enig med
SIOF i synspunktene, men
at SIOF klart var den mest
utholdende av de tre
foreningene og holdt et
høyt faglig nivå. Det var
en hyggelig attest å få.
Sjøforsvaret er fremdeles
bedre stilt med hensyn til
informasjonsoffiserer i
reserven enn resten av
forsvaret – etter min
mening.

Indretjeneste
   Et par saker sto høyt på
agendaen vår da vi hadde
begynt å få SIOF ut av
dødvanne igjen. Ved god
hjelp av Jørn og Stein fikk
vi satt beskikkelsene i
system, og vi fikk skrevet
opp noen. Det andre var at
vi fikk sikkerhetsklarert
iallfall alle dem som
hadde meldt seg på til en
gitt samling. Her var Stein
sentral.
Games people play
   Noen spill har jeg hatt
en finger med i også etter
formannsperiodene mine.
Det er ikke veldig lenge
siden Høiby-utvalget ble
nedsatt for å vurdere sider
ved informasjonstjenesten
i forsvaret. Stein Rørvig
var grenstabenes gissel i
utvalget, noe han også
følte seg som. Utvalget

hellet i retning av å ville
inndra grenstabenes
informasjonsoffiserer,
noe flertallet senere
innstilte på. Det ville
ikke Stein være med på.
Vi kokte sammen det
som senere skulle bli en
dissens til utvalgets
innstilling – overbevist
utvalget fikk vi ikke.
Stein brukte mumlende
begrepet ”bestillings-
verk” mye i den perio-
den. Da GIene stakk
hodene sammen forut
for møtet i leder-
gruppen, var flertallets
innstilling i virkelighe-
ten død før det kom til
realitetsbehandling.
   Noe av det hyggeligste
i denne sammenhengen
var at Per Høiby som
var utvalgsleder en
stund senere trakk meg
til side i en korridor på
Huseby. Han sa han var
glad for at vi vant frem,
og at videreføringen av
den eksisterende
løsningen var best.

Fregatter og MTB
   Fregattene og
MTBene arbeidet jeg
med både  i styre-
perioden vår og etterpå.
Fregattene kunne vi fått
uten SIOF, men ikke
Skjold-klassen. Mange
gode krefter i og utenom
SIOF arbeidet for denne
saken.
   Jeg tror de dystre
spådommene om at
skutene ikke kommer til
å seile av økonomiske
grunner blir gjort til
skamme. Jeg er også
sikker på at historien vil
vise at beslutningen om
anskaffelse og drift av
disse to klassene var
riktig – også etter at vi
har kjøpt, tilpasset og
begynt å operere de nye
jagerflyene, og gjenreist
hæren.
Gratulerer med dagen!
   Det er ikke vanskelig å
gratulere helhjertet med
jubileet. Vi har mye å
være stolt over. Jeg
håper de neste 20  årene
blir like bra som de
første 20. Med det vil
jeg gjerne takke alle
dem jeg har samarbeidet
med og som har bidratt
så gavmildt.

SIOF-styret 2000. Ftra venstre: Einar Kr. Holtet, Erik Irgens, Per Eliassen, Torje
Braadland

Kjell Grandhagen
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Vi har kjempet og vunnet status
Av Einar Kr. Holtet
Etter til sammen åtte år i SIOFs styre er det for meg på
tide å oppsummere. Min sammenfatning vil være kort
og fyndig: Vi har kjempet og vunnet status og
anerkjennelse som Sjøforsvarets støttespillere! Det er
ikke for meget sagt.

I jubileumsåret 2009 kan
SIOF se tilbake på 20 år
med innsats som teller,
for forsvarsgrenen, for
Forsvaret – og i all
beskjedenhet – også for
samfunnet. Vi har etter
evne stått på for å
forsvare de verdier, de
nasjonale interesser og
tilhørende investeringer
som etter hvert er gjort
på politisk nivå for å
opprettholde et troverdig
forsvar av landet vårt.
Uten profesjonell innsats
på en plattform av
kommunikasjon, ville
politikerne hatt et
spinklere grunnlag.

Det er ingen grunn til å
rose seg av falsk beskje-
denhet.

SIOFs profesjonelle
bredde tok form under
Erik Irgens’ sta og
viljesterke ledelse fra og
med 1998. Eriks kong-
stanke var å la SIOF bli

verdsatt som et sammen-
satt organ, hvor Sjøforsva-
ret kunne trekke veksler
på ulik profesjonell
erfaring, og ikke bare
søke støtte i dem som
hadde en ”akseptert”
militær utdannelse og
bakgrunn. Da jeg trådte
inn i SIOFs styre, hadde
jeg tre interessante år
foran meg, inntil jeg
mønstret av i 2001.  Det
var nemlig i disse tre
årene SIOF fikk den form
organisasjonen har i dag.

Personlig høstet jeg
lærdom for senere virke
som styreleder i tre år –
fra 2004 til 2007.  Denne
treårsperioden var uten
tvil den vanskeligste tid i
SIOFs historie. Vanskelig-
hetene er utførlig beskre-
vet i årsberetningen for
SIOF for 2004. Forsvarets
ulvetid i Norge hadde
begynt. Nedbyggingen
hadde tatt til. Omstruktu-

rering og sparekniv
rammet alle – også
våre medlemmer og i
det hele tatt SIOFs
muligheter til
fruktbart virke.

Her skal bare
hitsettes følgende fra
2004-beretningen:
”Tidlig på høsten
2004 varslet Sjøfor-
svaret om et overfor-
bruk på ca. 140
millioner kroner,
som førte til at alle
Marinens fartøyer
ble beordret til kai.”
Flotex ble kansellert.

Det kom signaler om at
SST i mindre grad ville
benytte SIOF slik man
tidligere hadde gjort.  GIS
gjorde det klart at han
ønsket å forholde seg til
èn organisasjon – og ikke
mange frivillige forenin-
ger.  SIOF gikk dermed
mer aktivt inn i ”folden”

Sjømilitært Forum –
noe som i seg selv ble
en berikelse for oss.
Samarbeidet der
fortsatte årvisst og føres
i dag videre, fem år
etter meldingen fra GIS
om ”one point of
contact”.

Som aktiv forening for
informasjonsoffiserer
med tilknytning til
Sjøforsvaret består
SIOF som før. Det ble
aldri reist seriøs tvil om
dette, heller ikke i den
prosessen som på det
nærmeste resulterte i en
ny organisasjon: FIOF.
Arbeidet med FIOF var
et ektefødt barn av de
tre forsvarsgrenenes
”joint planning”.
Initiativet ble tatt av
brigader Geir Anda, sjef
P & I i Forsvarsstaben,
og arbeidet pågikk ut
over våren og forsom-
meren 2006.

Selv var jeg i 2006 inne
i min tredje og siste
periode som styreleder i
SIOF, og ble i den
egenskap oppnevnt som
medlem av en arbeids-
gruppe bestående av
blant andre brigader
Anda og forsvarsgrene-
nes ”IOF”-er, Jann T.

Einar Kr. Holtet

Flotex ble skrinlagt

Sjøforsvarer’n SIOF 20 årSIOF 20 årSIOF 20 årSIOF 20 årSIOF 20 år



19

Lund fra LIOF og Stein
Rømmerud fra HIOF. I
juni 2006 forelå fra
arbeidsgruppen en
anbefaling om å opp-
rette FIOF, det forelå
ferdig utkast til vedtek-
ter for den nye forenin-
gen og et avtaleutkast,
klar for undertegning av
FST.

Så ble Anda beordret til
ny stilling i utlandet, og

hele det
gjennomarbeidede
avtalekomplekset ble
lagt i en skuff i For-
svarsstaben.  Der ligger

det ennå, og er heldigvis
langt på vei glemt. Den
grenvise informasjons-
innsatsen i Forsvaret vil
antakelig vise seg å ha
livets rett.

Men mye helhjertet
innsats lå bak forslaget
om FIOF - og de tilhø-
rende dokumentene. Og
SIOF for sin del gikk fullt
og helt inn for felles-
løsningen da dette var
aktuelt, dog med den
tindrende klare holdning
at SIOF skulle bestå som
forening og støtte for
Sjøforsvaret – ved siden
av alt det andre.

I 2007 overtok Ole
Andreas Uttberg styre-
ledervervet. Det skjedde i
en admiralforsamling i
ærverdige Oslo Militære
Samfund – hvor GIS,
viseadmiral Jan Eirik
Finseth var vertskap for
admiralforsamlingens
middag.  Hans tilstedevæ-
relse og gode ord under
nennsomt nærvær i ånd og
kjød av SST-sjef på info,
tidligere SIOF-leder,
senior grade commander
Jan Ketil Steine – ble satt
stor pris på av medlem-
mene.

Arrangementet i Oslo
Militære Samfund 9. mai
2007 kom til å markere en
svært betydningsfull
vending i forholdet
mellom Forsvarets øverste
ledelse, spesielt Sjøfor-

Ut på tur med SIOF: Fra venstre Kjell Arne Bratli, lt. SveinJensen fra Rogland Sjøforsvarsdistrikt som sørget for
reiseregningene, Torje Braadland, J. Ketil Steine og Arvid Weber Skjerpe

svaret, og SIOF som
organisasjon.

For styret har de to årene
fra 2007 til jubileumsåret
2009 vært gledelig
resultatrike, begge år
under den arbeidsomme
og entusiastiske styreleder
Ole Andreas Uttbergs stø
guidance.

Hva hadde SIOF 2009
vært uten denne unge

advokaten i leder-
stolen?

Det hjelper ikke å ha
Sjøforsvarets øverste
goodwill uten ha egen
vilje, lyst og guts til å
øve det vedvarende,
men varsomme press
som skal til for å få
resultater.

Lykke til med jubileet
og årene som kommer!

Geir Anda

Marinens fartøyer beordret til land
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Etter gutta på tur i SIOF tjeneste
Av Per Yngvar Holm, Parkas Production as.

Etter å ha
produsert 50
”Gutta på tur”-
programmer der
tre var med
marinen på ubåt,
med Skjold og
den Brasilianske
marine har vi i
selskapet Parkas
fortsatt med flere
produksjoner for
Sjøforsvaret og
Forsvarets
Medisenter
(FMS).

Den første produksjo-
nen, i kjølvannet etter
”Gutta på tur”-serien,
fikk sin start i Horten.
Pia Width inviterte Arne
Hjeltnes og underteg-
nede nedover for en prat
om en mulig reality-
serie for fjernsyn.
Sommeren 2003 startet
opptak av innrykk og
utvelgelse til befal-
skolen i Horten. Der
fulgte hele seleksjon-
sperioden med øye for
noen spennende
ungdommer som vi
kunne følge fremover til
en mulig reality/
dokumentar-serie.
Parallelt jobbet vi med
en mulig idè om å lage
en dokumentar som
viste byggingen av de
norske fregattene i
Spania. Dette var tross
alt blant de største
prosjekter Norge hadde
satt ut i livet etter
byggingen av ny
hovedflyplass på
Gardermoen.
Etter mye møtevirksom-
het, og flere turer til
Bergen, ble SST og
FLO med på ideen om å
dokumentere fregatt-
prosjektet.
Nå viste det seg at det
kunne være en viss

mulighet for at de elevene
vi fulgte på BSS kunne
ende opp på en av de nye
fregattene, noe som da ga
oss ideen om TV-serien
”Ferskvann er for pyser”.
Totalt ble det filmet rundt
150 timer med bygging og
opplæring av personell
samt befalselevenes ferd
mot en spennende karriere
i Sjøforsvaret. Det ble
fregatten Fridtjof Nansen
med kaptein Halvard
Flesland i spissen som
skulle spille hovedrollen i
TV-serien. En bedre

ambassadør for Sjøforsva-
ret tror jeg man skal lete
lenge etter. Besetningen
på Fridtjof Nansen,
fregattprosjektet i Spania
og befalselevene fra BSS
og senere SJKS dannet
sammen den røde tråden i
serien, og viste den
menneskelige delen av en
stor operasjon: Å få
fregattene sjøklare. Vi
fulgte befalselevene på
tokt med Statsraad
Lehmkuhl, den første
turen med Fridtjof Nansen
til Norge og testene i

norsk farvann.
Serien på fem program-
mer, hvert på èn time,
ble solgt til TVN og ble
vist i januar/februar
2007.
I forbindelse med
opptakene til TV-serien
satt vi etter hvert med
masse flotte bilder, som
blant annet ble brukt i to
reklamefilmer (2003 og
2005) som vårt selskap
produserte for Sjøfor-
svaret. Begge ble også
vist på kino.
Vi fulgte gjennom en
periode vinteren 2003 en
del befal fra NATO som
gjennomførte vinter-
trening på Dovre i regi
av Heimevernets skole
på Dombås.
Vi har også levert en del
tekniske tjenester for
FMS og reiste i  2004 til
Afghanistan for å gjøre
opptak til en film om
internasjonale operasjo-
ner.
Det siste prosjektet vi
jobbet med var ”One
call winter camp 2009”
der befalskolen på
Linderud sto for den
militære delen av
opplegget. Dette resul-
terte i seks korte filmer
som ble vist på TVN
vinteren 2009 samt lastet
opp på nettsidene til One
call - en 30 minutter lang
versjon.
Vi i Parkas har hatt de
mest spennende og
utfordrende jobbene
våre sammen med
Sjøforsvaret , når en ser
bort fra en tøff Everest
ekspedisjon i 2005 som
resulterte i fire timelange
programmer, også disse
for TVN.

Her er noen linker til
relaterte artikkeler.
http://www.mil.no/start/
article.jhtml?articleID=132772
http://www.mil.no/start/
article.jhtml?articleID=133410

Arne Hjeltnes
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”Mitt” lederår - 2001
Av kommandørkaptein J. Ketil Steine – tidligere
informasjonssjef i Sjøforsvaret (2004-2008), nå
leder for Forsvarssjefens talspersoner i
Kommunikasjonsenheten i FD.

Da jeg overtok ledervervet i SIOF
våren 2001, så jeg klart behovet for å
videreføre arbeidet med å tilpasse
SIOF til den omstillingen som
Forsvaret gjennomgikk:
SIOFs virkelighetsoppfatning var fortsatt til dels tuftet
på ”gamle dagers” mobiliseringsforsvar med orlogs-
stasjoner og kystartillerifort på annet hvert nes langs
hele kysten.  I april samme år var jeg blitt hentet
tilbake til Forsvaret etter 24 års fravær bare avbrutt av
årlige kortere eller lengre repetisjonsøvelser de første
8-10 årene etter at jeg fikk avskjed som yrkesoffiser i
1974.

Mannen som hentet meg tilbake var daværende
nyutnevnt kystartilleriinspektør, flaggkommandør Jan
Eirik Finseth. Oppgave: Bistå med en liten, men viktig
del av Forsvarets omstilling – de facto nedleggelse av
det gamle Kystartilleriet, og opprettelsen av Kystjeger-
kommandoen. En oppgave som i begynnelsen var like
traumatisk for meg som for mange av de eldre SIOF-
medlemene, da de oppdaget at de fleste av deres gamle
mobiliseringsstillinger – med tilhørende uniform, grad
og verdighet - var i ferd med å gå i møllposene.

Samtidig utviklet oppgavene for KAINSP seg raskt i
løpet av april og mars 2000: Utfordringene både
internt og eksternt på informasjons- og
kommunikasjonssiden var store, og allerede i juni var
stillingen 80 % - i uniform – og med pendling mellom
Drøbak og Bergen. Samtidig ble jobben såpass
offisiell at jeg innså at både SIOF og jeg kunne komme
til å få større utfordringer enn godt var med meg som
leder av foreningen. Dette var årsaken til at jeg ved
første ordinære anledning – ved Admiralsforsamlingen
i 2001 - ba meg entlediget.

Tilbake til de viktigste utfordringene i ”mitt” år –
omstillingen av Forsvaret og Sjøforsvaret generelt, i
Kystartilleriet og SIOF spesielt:

Styret iverksatte raskt en medlemsundersøkelse som
primært skulle gi tilbakemeldinger om tidligere
tjeneste, erfaring sivilt og militært, kunnskaper og –
ikke minst – muligheter for å være ”gripbare” i
fremtiden. Nestformannen, Terje Brinck Løyning tok
ansvar og gjorde en rask og grundig jobb.

Begrepet ”gripbarhet” – evne og muligheter for å gjøre
en jobb på kort varsel – var også nærmest et ”mantra”
i Forsvarets omstilling: Fra et ”stort” mobiliserings-
forsvar skulle vi omstille til et betydelig mindre, men
mer effektivt, fleksibelt og ”gripbart” forsvar – for
bruk hjemme og ute.

Resultatene ga også klare indikasjoner på at dersom
SIOF skulle bestå i fremtiden, måtte det tas aktive grep
– også i forhold til et varierende press og ønsker fra
daværende Forsvarets overkommando og den sentrale

P&I-organisasjonen om å slå de tre foreningene fra
Sjø, Hær og Luft sammen til en forening. SIOF sa
allerede da – internt og eksternt – at ”det kan vi
naturligvis være med på – men vi anser fortsatt SIOF
for å være en så spesiell forening at vi ønsker å
beholde vår organisasjon”.

SIOF signaliserte samtidig at foreningen skulle delta
aktivt og positivt i en eventuell organisasjon med en
felles informasjonsoffisersforening. Det kan jeg også
bekrefte fra mitt arbeid i FO P&I etter at jeg høsten
2002 ble hentet inn for å gjøre en strategijobb i FO
P&I: SIOF’rne var positive, samarbeidsvillige og stilte
opp – samtidig som foreningen – uten å bli
konspiratoriske og fraksjonerende – fortsatte sitt
kontaktarbeid internt og i forhold til GIS.

Tilbake til vår strategi i ”mitt” år:
Medlemsundersøkelsen viste klart at vi fortsatt hadde
en del yngre medlemmer som fortsatt kunne gjøre en
aktiv jobb – både i den lille, sentrale mobiliserings-
organisasjonen med P&I-personell, men også i form av
en ”stand-by”-liste. Et godt eksempel flere år senere
var Terje Brinck Løyning, som på kort varsel sa seg
villig til å ta opptil seks måneder som presse- og
informasjonsoffiser i forbindelse med at vi 2006-2007
deployerte Hauk-klassse MTB’er til Middelhavet og
farvannet utenfor Libanon. BZ!

Medlemsundersøkelsen avdekket også – som forventet
– SIOF’ernes brede og viktige sivile og militære
kompetanse.

Samtidig: Alderssammensetningen og for eksempel
familiære forhold avdekket – også som ventet – at
mange ikke var aktuelle for mobilisering eller ”stand
by”! Derfor foreslo vi en tredeling:
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Styret i SIOF samlet på inngangsbroen til Norske Løve i Horten. Fra venstre styremedlemmene Jørn Baade og
Torje Braadland, formann J. Ketil Steine, sekretær Torunn Auestad og kasserer Terje Brinck Løyning.
Varamedlem Arvid Weber Skjerpe får bli med på bildet neste gang.

• En gruppe med
eldre, erfarne medlem-
mer som, hvis arbeids-
situasjon tillot det,
skulle stå til disposi-
sjon ved behov for
P&I-assistanse ved små
og store arrangementer.
• En gruppe –
med bred faglig
erfaring og god forank-
ring i daglig informa-
sjonsarbeid – skulle stå
til disposisjon for GIS
– og eventuelt andre – i
form av mer strategisk
arbeid på kort eller
lang sikt.
• En gruppe skulle
inngå i Forsvarets
sentrale mobiliserings-
organisasjon for P&I-
personell ut fra en grov
tredeling via FO P&I,
Forsvarets felles-
operative hovedkvarter
og Forsvarets medie-
senter (FMS). I denne
siste gruppen skulle vi
også skaffe tilgang til
èn eller flere som – på
relativt kort varsel –
kunne reise ut i interna-

sjonale oppdrag.

En annen del-
konklusjon var at
styret ville anbefale
SIOF-medlemmene
å involvere seg i
SMS lokalt, samt i
andre, lokale
sammenslutninger –
som for eksempel
Sjømilitært Forum i
Oslo, hvor SIOF
gjør en innsats –
også på
informasjonssiden.
Eksempler på
assistanse hvor den
første av disse
gruppene ga god
assistanse, var for
eksempel Einar
Holtet, som sammen
med bla Svein
Mogan assisterte på
informasjonssiden
da den siste fregat-
ten i Oslo-klassen –
KNM Narvik – gikk
i bøyene sommeren
Horten i 2006. Nå i
2009 feirer ubåt-
våpenet sitt 100 års-

jubileum, og – så vidt
jeg har forstått – flere
SIOF’ere er i sving,
blant andre den samme
Einar Holtet. BZ!

SIOF-medlemmer og
samme Holtet var også
aktive da ”runde 2” ble
gjennomført etter at
Forsvarssjefens militære
studie og den forsvars-
politiske studien i 2007
konkluderte med at det
ikke var økonomisk rom
for fortsatt innfasing av
Skjold-klassen.
SIOF-medlemmene
forsto at det – med en
flertallsregjering – måtte
brukes andre virkemidler
enn de SIOF benyttet
under den første Skjold-
runden ved århundre-
skiftet, og opptrådte
således med stor ”kløkt
& visdom”.

Forslaget om en tredel-
ing av medlemmene ble
da også konklusjonen på
dette årets hovedoppga-
ver – som ble levert

videre til det nye
styret. Som før nevnt –
min ”karriere” som
SIOF-leder var kort,
men særdeles målrettet
og hektisk. Andre vil
muligens bedømme
dette året annerledes.

Som informasjonssjef i
Sjøforsvaret i fire år
hadde jeg jevnlig og
tett kontakt med SIOFs
styre – og fikk gleden
av å arrangere både
kontaktmøter mellom
GIS og styret i SIOF,
medlemsdeltagelse på
GIS’ årlige sommertur
med Christian Radich
– og, ikke minst, ett
større medlemsmøte
hvert år.

Lykke til videre.

Bilder
i denne utgave av
«Sjøforsvarer”n»
kommer fra Torje
Braadlands arkiv,
Erik Irgens og
Forsvarets digitale
bildearkiv
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100 år under vann
Av  Lars Sandbakken,
Sjøforsvaret

Onsdag 22. april
åpnet  Under-
vannsbåt-
våpenets 100 års
jubileumsutstilling
i  Bergens
Sjøfartsmuseum.
- Når jeg ser hva vi har
fått inn av historiske
gjenstander, begynner
jeg å lure på hvorfor
utstillingen ikke er blitt
satt opp tidligere, sier
prosjektleder for
jubileumsutstillingen,
Bård Gram Økland.

Vi får en omvisning i et
digert rom fylt med
gammelt ubåtutstyr,
bilder og installasjoner.
Alt er innlånte gjenstan-
der som vises fram på
utstillingen, som
markerer ubåtenes
hundreårige norske
historie.

Jubileumsutstillingen
vil stå ut året, og til
høsten lanseres også en
bok om Undervanns-
båtvåpenets historie
skrevet av

GODT SAMARBEID:
Kommandør Erik Bøe er
strålende fornøyd med
dialogen med Bergens
Sjøfartsmuseum. FOTO:
Lars Sandbakken

DØDENS TRUSER: Bård
Gram Økland viser stolt fra
det beryktede undertøyet til
maskinmann Ragnvald
Hansen. Symbolene
strekene på venstre side
viser antall senkede
handelsskip. FOTO: Lars
Sandbakken

Sjøforsvarer’n

Svein Åge Knutsen.
Her borte skal det stå en
åpnet T-1 torpedo slik at
folk kan få se hvordan
den virker. Vi har også en
torpedo fra Kobben-
klassen, forteller en
entusiastisk Gram
Økland.

Vi fortsetter videre inn i
det maritime skattkamme-
ret til vi kommer fram til
et digert ubåttårn.

- Ja, det er bare å ta en

titt, sier Økland. Inne i
tårnet er det et digert
instrument med mange
knapper og håndtak.

- Dette er et periskop fra
B-1, den eneste norske
ubåten som overlevde
andre verdenskrig. Vi har
montert det gjennom et
hull i taket slik at publi-
kum kan se utover hele
Bergen. Rundt her har vi
flere autentiske instrumen-
ter og lys, slik at man får
følelsen av å være i en
ekte ubåt, forteller
Økland.

»On scene but
unseen”
Utstillingen er resultatet
av et tett samarbeid
mellom Marinens ubåt-
våpen og Bergens Sjø-
fartsmuseum. Sjef for
Ubåtvåpenet, kommandør
Erik Bøe, sier utstillingen
er  blitt populær.

- Utstillingen er for folk
flest. Den  viser hva som
har skjedd gjennom 100
år, samt noe av det vi
holder på med i dag. Vår
visjon er «on scene but
unseen», men med denne
utstilingen ønsker vi å
gjøre et lite unntak,
forklarer Bøe.

- Vi føler det er viktig å
vise litt av oss selv og hva

vi har gjort, uten å ta bort
mystikken og det unike
med ubåtene, forklarer
Bøe og fortsetter:

- Av 4,8 millioner nord-
menn er det bare litt over
100 som jobber på ubåt,
så denne utstilingen gir
utenforstående en fantas-
tisk mulighet til å oppleve
noe bare et fåtall av den
norske befolkningen får.

Livet under vann
Tilbake på Sjøfartsmuseet
har Bård Gram Økland
hatt mye å gjøre.
- Dette er først og fremst
en utstilling som viser
hvordan det er å leve på
en ubåt. Vi tar for oss
forholdene om bord fra
1909 og fram til i dag, og
vi vil også illustrere noe
av det som kommer til å
bli fremtiden. Det kommer
til å bli vist filmer fra
norske ubåter og  deres
rolle, blant annet ved
senkningen av KNM
Stavanger. Arbeidet med
utstillingen har lært meg
mye om verdens mest
fasinerende fartøyer. Nå
håper jeg at flere vil
komme og oppleve det
samme, avslutter en spent
prosjektleder.



24 «Sjøforsvarer’n» er utgitt av Sjøforsvarets Informasjonsoffisersforening (SIOF)
Leder: Ole Andreas Uttberg, tlf 920 15 690
Redaktør: Torje Braadland, tlf 915 31 073

Redaksjonen avsluttet 26. mai 2009

Foreningens eldste medlem, Jan P. Jansen i fin stil under jubileumsfeiringen. Ved
hans side GIS,kadm Hans K. Svensholt og SIOFs formann, Erik Irgens.

Fire admiraler feiret
SIOFs jubileum

Fra «Sjøforsvarer”n» nr. 1 2000

Ikke mindre enn
fire admiraler var
til stede da SIOF
feiret sitt 10 års
jubileum på
Haakonsvern
28. september
1999. Det ble en
både hyggelig og
fin markering.

Jubileet ble markert i
forbindelse med
«vårsamlingen» som
denne gang ble
arrangert om høsten,
nærmere bestemt
i slutten av september.
Jubileumsmiddagen
ble «sponset» av GIS og
VIPrommet på Briggen
var en fin ramme.
Stuerten og hans folk
imponerte oss alle.
Det var hyggelige ord
fra kadm Hans K.
Svensholt, Jan P opp-
summerte
informasjonsvirksomhe-
ten i Sjøforsvaret fra den
spede begynnelse på 50-
tallet, Torje Braadland
ga bakgrunn for stiftel-
sen av SIOF og var litt
forundret over at
Sjøforsvaret ikke i enda
større grad benyttet den
ekspertise som finmnes i
foreningen. Formannen,
Erik Irgens gjorde seg
sine betraktninger og
prøvde å se litt fremover
i glasskulen. God
toastmaster var vår alles
venn og medlem,
Gunnar Vetlejord ved
VSD og det hele ble
rundet av med en
hyggelig tale av den
egentlige mannen
bak stiftelsen av SOIF,

tidligere GIS, kdm Bjarne
Grimstvedt. De to andre
admiralene som var med

på å kaste glans
over jubileet var sjef SFK,
kadm Jan Jæger og sjef

VSD, kadm Ove Sten
Olsen.

God stemning under jubileumsmarkeringen i 1999
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