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Torje nytt
æresmedlem
i SIOF.
          Side 2

Full speed for Skjold
Av Einar Kr. Holtet
Skjold-klasse kystkorvetter (tidligere kalt MTB) gjør seg
klare til start for Sjøforsvaret. En rapport fra Pratt &
Whitney i USA foreligger nå – med ny design for turbinaks-
lingen som har vært et problem.  Kystkorvetten ”Skudd”
har i de siste ukene fått skiftet ut akslingen og tester ut
løsningen i disse dager.

-  Offisiell overlevering
av første fartøy ventes i
juli. Det er da ”Storm”
som er først ut av de seks
korvettene. Dermed er
leveranseprogrammet i
gang, sier prosjektleder
Geir Mykleby i Forsvarets
Logistikkorganisasjon
(FLO) til Sjøforsvarer’n.
-  Vi venter at samtlige
seks fartøyer av Skjold-
klasse vil bli overlevert til
Sjøforsvaret i 2010 og
2011, med 2,5 – 3
måneders mellomrom.
Neste år blir kyst-
korvettene også utstyrt

med missilsystemet NSM
(Naval Strike Missil) ,
som er i produksjon nå.

Meget grundig
-  Pratt & Whitney, den
amerikanske maskin-
leverandøren som blant
annet leverer turbiner til
fartøyene, har grundig
gransket de feil som ble
oppdaget i testfasen. -
Vibrasjonene i de store
turbiner som driver
fartøyene, har i 2009
således vært utredet meget
grundig, sier orlogskaptein
Snorre Sørensen til

Sjøforsvarer’n. Søren-
sen har vært del-
prosjektleder for
plattform Skjold.

-  Alt henger sammen,
og teamet hos Pratt &
Whitney har derfor
undersøkt helheten, alt
fra enkeltkomponenter
som turbiner og akslin-
ger til samspillet mellom
komponentene. Vibra-
sjon ved ulike turtall har
naturligvis vært et
sentralt tema, sier
Sørensen.

Forts. side 4

«Storm» i god fart:                                                     (Foto: Forsvarets mediesenter)

Store og
krevende
oppgaver for
KV Nord

Side 10

Norges
lengst
seilende
treskip

 Side 6
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Admiralforsamling på KNM ALTA:

Styret ble gjenvalgt - og
Torje nytt æresmedlem
SIOFs admiral-
forsamling 2009 fant
sted på KNM ALTA 5.
november. Årets
samling fikk oppslut-
ning fra 13 medlemmer.
Høyt verdsatte gjester
var kommandørkaptein
Jan Ketil Steine,
tidligere pressesjef
informasjonsssjef i
SST, tidligere
informasjonsansvarlig
for Kysteskadren,
Gunnar Vetlejord, samt
dagens fungerende
presseansvarlige ved
Haakonsvern orlogs-
stasjon, Vegard Hatten
og pressesjef
informasjonsansvarlig i
Luftforsvaret, Ola K.
Christensen.

Møtet vedtok årsberet-
ning og regnskap fra

det sittende styre, som ble
gjenvalgt for ett år.
Styreleder er Ole Andreas
Uttberg, som har med seg
på laget Liv Hegna
(kasserer), Einar Kr.
Holtet, Halvor Molland
og Torje Braadland.

SIOF ble formelt stiftet
for tjue og et halvt år
siden. Det skjedde på
KNM Harald Haarfagre
den 23. mai 1989, og
første styreleder ble Torje
Braadland.

Torje utnevnt til
æresmedlem
Årets admiralforsamling
utnevnte unisont Torje
Braadland som nytt
æresmedlem i foreningen.

I sin tale ved utnevnelsen
sa styreleder Uttberg at

Braadlands engasjement
for SIOF fra første stund
var stort, varmt og
omfattende. Mange av
medlemmene vil minnes
hans glitrende høst-
samlinger i kjellerstua hos
NKL, med middag og
dram og ditto sterke,
faglige innslag. Forsvarets
toppfolk kom i Torjes
regi, for å oppdatere
SIOFs medlemmer.

Torje var således nummer
èn blant SIOFs ”founding
fathers”, han var både
gründer og pioner, i
informasjon fra Forsvaret.
Senere har han vært en
klippe for medlemmene i
SIOF. Som medlem av
styret, på samlinger,
øvelser og som redaktør
av Sjøforsvarer’n i
årrekker har han stått på,

og Sjøforsvarer’n er blitt
et blad vi alle er stolte
av.

Torje har også en
betydelig del av æren for
at SIOF i årenes løp er
mottatt med åpne armer i
Sjøforsvarets ledende
miljøer, hos GIS og i
SST – i et for Sjøforsva-
ret verdifullt samarbeid.

- Torje er en kjempekar,
sa Uttberg,  som omtalte
ham som den som
kanskje har båret de
tyngste børene i SIOF i
det lange løp. Hans
innsats i et par genera-
sjoner som redaktør av
Sjøforsvarer´n skulle
alene kunne begrunne
adelskap organisasjonen,
sa Uttberg.

SIOFs styreleder, Ole Andreas Uttberg, det nye æresmedlemmet, Torje Braadland og styremedlen Liv Hegna
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Referat fra SIOFs admiral-
forsamling 2009
Admiralforsamlingen ble avholdt om bord på M314 ALTA, den 5. november 2009 kl. 16.00.

Til stede:

Liv Hegna, Einar Kr. Holtet, Torje Braadland, Ole Andreas Uttberg, Brynjulf Freberg, Erik Irgens, Dag
Taubo, Arvid Weber Skjærpe, Jørn Baade, Gunnar Vetlejord, Jan Ketil Steine, Helge Andersen, Ivar
Korsbakken, Rune Alstedt, Svein Mogan og Vegard Hatten.
.
1. Åpning og konstituering
Det fremkom ingen innsigelser til innkallingen og sakslisten. Som ordstyrer og referent ble
Ole Andreas Uttberg valgt.

2. Årsberetning
Styrets årsberetning for 2008/2009 ble godkjent.

3. Regnskap
Regnskapet for 2008 ble godkjent. Revisors beretning ble tatt til etterretning.

4. Kontingent
Kontingenten fastsatt ble fastsatt til kroner 250.

7. Eventuelt
Styret informerte om
at SST har avslått
vår søknad om støtte
til samling i anledning
foreningens 20 års
jubileum. Årets
admiralforsamling ble
derfor gjennomført i
tilknytning til forenin-
gens lutefisk-
arrangement, uten en
ordinær samling.

Det ble fra styret
signalisert at man i
løpet av neste
periode må vurdere
nærmere forenin-
gens ambisjoner,
blant annet basert på
tilbakemeldinger fra
SST. Avhengig av
resultatet av dette
arbeidet vil styret
anmode om at
valgkomiteen finner
egnede medlemmer
til styret. Admiralforsamling og nok en vellykket lutfiskaften. Her er noen av deltagerne, fra

venste: Erik Irgens, Liv Hegna, Dag Taubo og Einar Kr.Holtet.

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

Valgkomiteen ble gjenvalgt, og består av: Erik Irgens  og Torunn L. Gjerustad
Som revisor ble Terje Løyning gjenvalgt.

6. Innkommet forslag
Ingen saker var til behandling.
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Sjøgående
testing
Pr. i dag er fem fartøyer
ferdig produsert og
delvis bestykket.
Sjøforsvaret har allerede
tatt i bruk våpen-
systemene på de tre
første,  ”Storm”,
”Skudd” og ”Steil”, og
sjøgående testing har
funnet sted.
-  Selv om testene
primært har vært
industriens egne tester,
så har besetningene vært
operatører. Det har vært
fem skyteuker med
kanon utenfor Bergen,
opplyser kapteinløytnant
Espen Rasmussen, sjef
på korvetten ”Storm”, til
Sjøforsvarer’n.

Våpensystemer
godkjennes
-  Nå forestår de offisi-
elle testene der Forsva-
rets
Logistikkorganisasjon
(FLO) skal godkjenne
våpensystemene. Litt
upresist kan vi si at mye
av våpensystemene er
installert og klart, men
systemene skal altså
godkjennes av Forsva-
ret.  Her er det selvsagt
muligheter for at noe må
endres, og det er
normalt i den fasen vi er
i nå, sier Rasmussen. –
Trimming av våpen-
systemer skjer som regel
hele tiden, og feil rettes
under testene etter

Kort om
Skjold
Katamaran-
skrog, men
med fleksible
”skjørt” mellom
skrogene.
Hastighet: 60 knop +
Deplasement: 273 tonn
Lengde: 47,5 m.
Fremdrift: To store og to mindre gassturbi-
ner som driver to vannjet, en i hvert skrog.
Total ytelse: 12.000 kW.
Bestykning: 8 stk. NSM, 1 OTO Melara 76
millimeter kanon, Mistral luftvernmissiler
Og 12,7 med mer mitraljøser. Decoy
launcher.
Mannskap: 20.
Stealth-teknologi reduserer radarsignatur.

Full speed for Skjold
«Skjold»  i skjærgården. (Foto: Forsvarets medisenter)

Forts fra side 1

Samarbeid
med NROF
Sjømilitært Forum,
hvor SIOF er tilsluttet,
og Norske Reserveoffi-
serers Forbund (NROF)
underskrev den 9.
oktober 2009 en avtale
som åpner for et utvidet
samarbeid mellom
disse organisasjonene.

Avtalen gir åpning for
organisasjonsmessig
gjensidig støtte,
samordning på saks-
framlegg, åpning for
deltakelse på hveran-
dres aktiviteter, samt en
mer samordnet infor-
masjonstjeneste. Det er
håp om at avtalen kan
gi synergieffekter, og at
samarbeidet kan bidra
til ytterligere økt
engasjement og
forbedrede tilbud til
organisasjonenes
medlemmer.

Avtalen omfatter ikke
felles medlemskap,
felles økonomi og
fordrer dermed ikke
vedtektsendringer ved
iverksetting.

Nytt
medlemsregister
Foreningene tilknyttet
Sjømilitært Forum får
som en følge av avtalen
anledning til å benytte
medlemsregisteret til
NROF. Målet er at alle
foreningene i Sjø-
militært Forum skal
registrere sine medlem-
mer i dette registeret,
og dermed kunne ha et
”felles” medlems-
register for utsendelse
av invitasjoner til møter
mv. Det er besluttet at
dette skjer ved at hver
av foreningene vil bli
registrert som underav-
delinger til Sjømilitært
Forum. For SIOFs
medlemmer betyr dette
at medlemmene selv
kan oppdatere sine
kontaktdetaljer mv.
under ”min side” på
NROFs internettsider.
Styret vil imidlertid
fortsatt ha mulighet for
korrigeringer av
medlemslisten.

hensikten.

Historikk
Prototypen ”Skjold” (P
960) ble første gang
sjøsatt 22. september
1998 – for mer enn elleve
år siden!  Under utprøv-
ning av fartøyet ble det
høstet erfaringer som førte
til at klassen Skjold ble
modifisert. To store
gassturbiner ble erstattet
av fire mindre for å oppnå
et bedre kjøremønster.

”Skjold” ble sjøsatt på
nytt sommeren 2006, etter
en langvarig testperiode.
Etter ytterligere ombyg-
ging ble ”Skjold” levert
som første serieproduserte

fartøy i sin klasse i august
2008, men uten våpen-
systemer.

”Storm” ble sjøsatt i
oktober 2006, og ”Skudd”
i mai 2007.  ”Steil” ble
sjøsatt i januar 2008.

De resterende fartøyene,
”Glimt” og ”Gnist” er
ferdige fra verftet Umoe i
Mandal, som har bygget
alle de seks Skjold-klasse
kystkorvetter.

Fire besetninger klarert
MTB-våpenet, som bærer
sitt navn uendret inntil
videre, har nå fire beset-
ninger som er klarert for
seilas med Skjold-klasse,
får Sjøforsvarer’n opplyst.
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HELT: Gunnar «Kjakan» Sønsteby ønskes velkommen om bord av skipssjef Ole Sandquist.. Foto: Magne
Åhjem, HOS

Krigsveteraner på
Nansenbesøk
KNM Fridtjof Nansen fikk celebert besøk da et tjuetalls norske krigsveteraner
kom på besøk å høre skipssjef Ole Sandquist, fortelle om fartøyets deltakelse
i operasjon Atalanta.

Av Jon Vaag
Eikeland,
Sjøforsvarsstaben,

Krigsveteranene med
Gunnar ”Kjakan”
Sønsteby i spissen ble
møtt med rød løper og
æresgarde da de fredag
steg om bord i KNM
Fridtjof Nansen.
Hensikten med besøket
var å høre skipssjefen,
kommandørkaptein
Ole Sandquist, fortelle
om Nansens mye
omtalte pirat-oppdrag i
Adenbukten.
Foredraget kom i stand
i sammenheng med at
krigsveteranene var
invitert til Sjøkrigssko-
len for å overvære
utdelingen av Verne-

pliktig orlogskaptein Inge
Steenslands pris seinere
på dagen.
Etter å ha ønsket
krigskorsinnehavere og
admiraler velkommen
begynte Sandquist
foredraget med å under-
streke viktigheten av gode
forberedelser før interna-
sjonale operasjoner.
”Planning is everything”,
slo Sandquist fast.

For å være forberedt på
alle eventualiteter hadde
Nansen med seg et eget
traumeteam, kirurger,
presseoffiser og tolker, i
tillegg til de mye omtalte
marinejegerne og

spesialbåtoperatørene.
Mest skryt gav imidlertid
Sandquist til representan-
ter fra Forsvarets
logistikkorganisasjon som
reiste i forveien og sørget
for at alt av papirarbeid
og formaliteter var
unnagjort før Nansen
klappet til kai.
- FLO gjorde en formida-
bel innsats. Vi kom til
dekket bord i hver eneste
havn vi anløp, noe som
gjorde prosessen med
etterforsyninger mye
enklere, forklarte
Sandquist.

Sandquist redegjorde også
for flere tilfeller av

nærkontakt med pirater,
men forklarte at lokal
lovgivning hindret
effektive sanksjoner.
Ofte var det ikke annet
å gjøre enn å beslag-
legge våpnene og sende
piratene tilbake til land.
Veteranene fulgte
interessert med og så ut
til å hygge seg i hveran-
dres selskap. Det var
tydelig at mange hadde
glede av å høre hvordan
Sjøforsvaret arbeidet i
dag. Sandquist høstet
mange anerkjennende
nikk da han oppsum-
merte foredraget med at
”Nansen-klassen har
bestått svenneprøven!”

Formidabel
innsats

Anerkjennende
nikk
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Av Svein O. Mogan
Fartøylaget KNM ALTA, som har
ansvaret for drift og vedlikehold av
Norges største treskute,
museumsfartøyet minesveiperen

Museumsskipet M314 Alta,
Norges lengst seilende treskip

M 314 Alta beundres av en av offiserene ombord i «Christian Radich» (Foto: Torje Braadland)

ALTA, er en forening med drøyt 400
medlemmer. Den Noble Dame, som vi
– hennes undersåtter – ærbødig kaller
henne, ble bygd i Booth Bay, Maine,
USA, i 1953.

En kort periode seilte
hun under amerikansk
flagg, før hun i 1954 ble
overført til den belgiske
marinen. I 1966 kom
Den Noble til Norge, da
den norske marinen fikk
tre amerikanskbygde
AMS 104-sveipere fra
Belgia (deriblant
ARLON, som ble gitt
navnet KNM ALTA), i
bytte med to havgående
sveipere, KNM
NAMSEN og KNM
LÅGEN. Dermed hadde
Norge i alt ti fartøyer av
Sauda-klassen; fem
bygd i USA og fem på
lisens i Norge etter de
samme tegningene: tre
på daværende Båt-
service Verft i Mandal,
ett hos Forenede
Skipsbyggerier i Risør
og ett på Skaalurens
Verft i Rosendal i
Hardanger.

Etter nesten 40 års
KNM-tjeneste ble
Sauda-klassen faset ut
mot slutten av 1980-

M 314 Alta ved sin faste plass ved Akershuskaia
(Foto: Fartøylaget)

M 314 Alta

M 314 Alta

tallet og begynnelsen av
90-årene, og erstattet med
en ny generasjon
mineryddere. De var av
luftputekatamaran-typen,
bygd i Mandal, ved
UMOE som verftet nå
heter. Opprinnelig ble det
bygd åtte, men nå er det
av ulike årsaker kun seks
igjen.

Museumsfartøyet, som
ikke lenger er i KNM og
som derfor ble omdøpt til
M314 ALTA, holdes i
meget god stand; faktisk
er hun så god at vi er
redde for at Marinen vil
ha henne tilbake. Når vi
seiler – en ti-tolv ganger i
løpet av sommersesongen
– bemanner stam-
besetningen alle viktige
posisjoner om bord, som
om skuta fremdeles er i
aktiv tjeneste. De aller
fleste i den faste besetnin-
gen har tidligere tjeneste-
gjort i Marinen, men vi
har også mannskaper som
aldri har vært til sjøs før
de kom om bord på

ALTA.

Vår nåværende skipssjef,
vpl. kommandørkaptein
Svein B. Nielsen, er
direktør for Forsvarets
Tunge Verksteder, men
har mange års tjeneste i
marinen (og som NK på
M314 ALTA), før han
våren 2008 ble valgt til
skipssjef. Fra februar til

slutten av august i år går
han på NATOs Defence
College i Roma, og som
hans ”førstereserve” har
vi fått kommandør Geir
Gade, en tidligere
”sveipefant”, til skips-
sjef.

Når vi seiler, har vi et
mannskap på mellom 25

Forts. neste side
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og 35 menn og kvinner,
avhengig av toktets
varighet. Som regel er
det fire – fem kvinner
om bord: én på dekk;
én i maskin og tre i
byssa. En av dem er
anestesisykepleier og
medisinsk ansvarlig om
bord, i tillegg til
oppgavene i forbindelse
med driften av fartøyet.

Alt arbeid og all
tjeneste om bord er på
frivillig basis – det
finnes ingen avlønnede
stillinger i Fartøylaget –
og mannskapet betaler
årlig medlemskontin-
gent og kostpenger for
hver dag vi seiler. Dette
med kostpenger fikk en
tidligere GIS til å
utbryte at det var noe
han kunne tenke seg å
innføre i Marinen; da
ville det bli billig å
drifte eskadren! Takket
være en håndfull gode
sponsorfirmaer som har
fulgt oss gjennom
mange år, har vi
opparbeidet en hyggelig
økonomi som gir oss
frihet til å operere som
vi (dvs. Fartøylaget)
ønsker.

Fartøylaget KNM
ALTA ble gitt ansvaret
for drift og vedlikehold
av museumsskipet
M314 ALTA da det
våren 1996 ble overført
fra Marinen til Forsva-
rets Museer i Oslo. Det
er altså Forsvarets
Museer som er vår
”reder”, men det er
styret i Fartøylaget som
setter opp fartøyets
seilingsplan hvert år og
Årsmøtet som vedtar
den. Planen omfatter en
åtte – ti seilaser av
kortere og lengre
varighet i løpet av
seilingssesongen, som
er fra mars til slutten av
oktober. Den største
begivenheten hvert år er
sommertoktet i slutten
av juli/begynnelsen av
august, som går over 10
– 12 dager og som regel
ender opp på Risør

M 314 Alta

M314 Ata forsøker å etterligne en ubåt på Hvide Sande-beddingen.

Kanonplattingen, sveipevinsjene, kabeltrommelen og alt ”løsøre” på akterdekket ble
løftet i land før plasttrekket ble lagt over.

To av de dyktige skipstømrerne i full sving på slingrekjølfestene.(Alle fotos fra  Hvide
Sande, Svein  O. Mogan
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M 314 Alta

Trebåtfestival. Som
Norges største seilende
treskip er ALTA en
attraksjon på festivalen
og i 2009 var det 14.
gang vi deltok der. På
seilingsplanen for 2010
er ikke Risør med;
isteden seiler vi forbi
og anløper Mandal der
vi skal delta på både
Krigsseiler- og
Skalldyrfestivalen, før
vi seiler videre vestover
og ender opp i Stavan-
ger. Der skal vi under
ONS 2010 for tredje
gang være
hospitalityskip for ett
av våre sponsorfirmaer.

I 2001 ble det under en
rutineinspeksjon fra
SFK oppdaget råte-
angrep under vannlin-
jen på den innerste av
de tre bordgangene
(ishud, ytter- og
innerhud), som resultat
av galvanisk tæring.
Ekspertisens dom lød
på maksimum tre år til
med seilaser før
fartøyet måtte legges
opp som usjødyktig.
Takket være tiltak som
ble satt inn av mannska-
pet, bl.a. full stopp i
kjøringen av
degaussing-anlegget og
permanent lufting av
underrommene, klarte
vi å stoppe forråtnelse-
sprosessen og skyve
”dødsdommen” noen år
frem i tiden, men en
større reparasjon måtte
til, heller før enn siden.

Det var vanskelig å få

finansiering til en slik
omfattende reparasjon,
men høsten 2005 fikk vi
en gave/bevilgning fra
daværende forsvarsminis-
ter Kristin Krohn Devold
som ble øremerket
levetidsforlengelses-
prosjektet, som vi kaller
det.

Etter en lang omgang med
fremstilling av en omfat-
tende og meget grundig
skadespesifikasjon som
ble gjort tilgjengelig på
internett for skipsverft i
EU og EØS, kom det frem
tre interesserte verft – to
danske og ett norsk. Etter
ytterligere forhandlinger
valgte vi Hvide Sande
Skibs- og Baadebyggeri
AS på den danske vest-
kysten til å gjøre den
omfattende
rehabiliteringsjobben for
oss. Valget var vesentlig
basert på verftets doku-
menterte trebåtekspertise,
men også på gunstig pris
som vi i forhandlinger ble
overbevist om ville holde.
Samarbeidet mellom
Fartøylaget og verftet var
helt knirkefritt i de syv
månedene vi lå på slippen.
Inkludert i prisen var
opphold ved verftet i
reparasjonsperioden for to
inspektører med vide
fullmakter fra Fartøylagets
styre. Det gjorde at det
aldri oppsto forsinkelser
som skyldtes at saker
måtte sendes hjem for
styrebehandling, ettersom
løpende samtaler mellom
verft og inspektører løste
de fleste problemer før de

rakk å bli problemer. Før
vi forlot Hvide Sande i
slutten av april 2008,
begynte vi diskusjonene
om en flerårig
vedlikeholdsplan sammen
med verftet, og tar sikte
på regelmessige
vedlikeholdsbesøk i Hvide
Sande i årene fremover.

M314 ALTA ankom
Hvide Sande søndag 9.
september 2007 og forlot
byen igjen 1. mai, 2008.
På de syv månedene vi lå
der, fikk vi oppleve
hyppige stormer og tre –
fire orkaner med vind-
styrker over 35 m/sek,
men likevel ble
reparasjonsprosessen kun
forsinket med én uke. Det
skyldtes at plasthallen
som ble reist over beddin-
gen, blåste i stykker to –
tre ganger og måtte
gjennomgå omfattende
reparasjoner som stjal
kapasitet fra selve
reparasjonsjobben.
Likevel ble det kun én
ukes forsinkelse, som var
en ren force-majeure sak
uten økonomiske represa-
lier.

Den Noble Dames vitale
mål og andre detaljer:

Byggeår
1953 (i Maine, USA)
Lengde:
144 fot (44 m)
Bredde:
28 fot (8,5 m)
Dypgående:
8 fot (2,4 m)
Høyde til mastetopp:
 ca. 52 fot (ca. 16 m)
Høyde til topp brotak:
       ca. 33 fot (ca. 11 m)
Tonnasje (depl. fullt
lastet)    ca. 385 tonn

Mannskap i aktiv tjeneste
38 mann, derav 2 – 3
offiserer, 4 – 6 underoffi-
serer og 30 vervede/
utskrevne mannskaper.
Mannskap som museums-
skip: 25 – 35 menn og
kvinner avhengig av
toktets lengde og varighet.

Skipsledelse:
Skipssjef
Svein B. Nielsen
Dekksoffiser: J. Carsten
Neraal
Maskinmester:
Lasse D. Thoresen
Intendant:
Svein O. Mogan
Sanitetsbefal: Ingrid
Liodden
Sersjant:
Olav Drivenes
Cox/hullgast Arvid
PaulsenEn tre meters platting ble montert på den aktre

slippvognen for å gi adgang til ror, propeller,
akslinger og foringer.

Sjefinspektør Hans Borti Salvesen har funnet et godt
utsiktspunkt for å overvåke demonteringen av
plankelagene.
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Marinejegerkommandoen er Forsvarets maritime spesialav-
deling. Kommandoen består i dag av to operatørkategorier:
marinejegere og spesialbåtoperatører. Kombinasjonen av
behov for spesialistutdanning og kompleksiteten innen
maritime spesialoperasjoner, førte til at operatørkategorien
spesialbåtoperatør ble opprettet i 2005. Siden opprettelsen
har denne enheten gjennomført flere oppdrag i inn- og
utland.
Marinejegerkommandoen stilte en egen enhet til støtte for
det norske fregattbidraget i operasjon Atlanta. Oppdraget
var kampen mot piratvirksomhet langs kysten av Somalia
og i Adenbukten. Enheten bestod av både marinejegere og
spesialbåtoperatører. Marinejegerkommandoen opererte
sammen med og ut fra KNM Fritjof Nansen i hele perio-
den.

– Fartøyets forlengede arm
I seks måneder har personell fra Sjøforsvarets spesialstyrker tjenestegjort
utenfor kysten av Somalia. Sammen med spesialbåtoperatørene har de med de
hurtiggående båtene utført viktige oppdrag i kampen mot pirater.

RHIB: De små hurtiggående båtene blir kalt Rhib-er. Rhib står for Rigid-Hulled
Inflatable Boat, direkte oversatt betyr det stivskroget opplåsbar båt. Foto:
Marinejegerkommandoen, .

Av Nesanet
Hailemariam,
Sjøforsvaret
Kommandørkaptein Ole
Morten Sandquist,
sjefen om bord på KNM
Fridtjof Nansen, er
tydelig på hva han
mener om å ha med seg
marinejegere og
spesialbåtoperatører om
bord på KNM Fridtjof
Nansen under oppdraget
utenfor kysten av
Somalia.
– Kompleksiteten i
oppdraget krevde
konsentrert og spesial-
trent personell til blant
annet bruken av kom-
plekse småbåter,
gjennomføring av
inspeksjoner og patrulje
langs kysten. Det å ha
med seg marinejegere
og spesialbåtoperatører
ga meg full fleksibilitet
og trygghet på at
oppdragene ble utført på
en meget profesjonell
måte, sier Sandquist.
Han mener de spesial-
tilpassede og hurtiggå-
ende småbåtene, også
kalt Rhib-er, var fartøy-
ets forlengede arm.
– Til tider kunne vi være
langt unna der alarmen
ble utløst. Ved å sende
ut Rhib-ene i forkant,
ankom vi de ulike
hendelsesstedene raskt,
forteller han.

Nå som operasjon Atlanta
er avsluttet, er personellet
om bord på KNM Fridtjof
Nansen tilbake i Norge.
Snart starter utvelgelsen
av morgendagens
spesialbåtoperatører, og
søknadsfristen til
spesialbåtoperatørene
nærmer seg. I følge
skvadronssjefen for
spesialbåtoperatørene vil
de som kommer inn til
denne tjenesten, få
muligheten til å tjeneste-

gjøre i en avdeling som er
preget av ny teknologi,
svært avanserte plattfor-
mer og oppdragsløsning
med forskjellige båttyper.
– Spesialbåttjenesten er et
satsingsområde for
Marinejegerkommandoen.
Denne tjenesten er det
ytterste innen småbåt-
tjeneste i Forsvaret, og
Marinejegerkommandoen
er på jakt etter personell
som ønsker å jobbe med
båter, sier skvadronssjefen
videre.
Han forteller at det settes
store krav til operatørene

innenfor presisjon og stå-
på-vilje. Tjenesten
omfatter blant annet bruk
av hurtiggående båter,
betjening av våpen og
andre systemer, hurtigbåt-
navigasjon og ikke minst
teknisk kompetanse.
– I likhet med marine-
jegertjenesten er det
personlighet og evner som
er det viktigste når vi
velger ut personell. Resten
av faget vil du lære
gjennom utdannings-
rekken, konkluderer han.

Rekrutterer
spesialbåt-
operatører
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Store og krevende
oppgaver for KV Nord

Av Frank Rosvoll, Kystvakten
Fiskeriinspeksjoner er et prioritert
område for kystvakten som de siste
årene har gjennomført en storstilt
fornyelse av fartøystrukturen. Spesielt
KV Nord er en sentral aktør når
politikerne snakker om

nordområdene, sier kapteinløytnant
Trond Eriksen, NK i KV Nord,som
heller ikke lar vær å peke på at
nordområdeproblematikken dreier seg
mye om forhold til vår største nabo.
– Vi har regelmessig møter med
russerne

Kystvaktskvadron Nord
(KV Nord) er lokalisert
til Sortland i Vesterålen
nord i Nordland fylke.
Basen ble offisielt åpnet
av Kong Olav V, 5.
september 1984.
Stasjonen er kompakt
og godt tilpasset
Kystvaktens behov, og
med gunstig beliggen-
het i Nord-Norge med
kort transittid til de
primære patruljeområ-
der.  Personell ved KV
Nord er ca 500, derav
200 vpl og 53 lærlinger.
Skvadronens ressurser:

Fartøyer i Ytre
Kystvakt
•  KV Barentshav
•  KV Harstad
•  KV Svalbard
•  KV Nordkapp
•  KV Senja
•  KV Andenes

Fartøyer i Indre
Kystvakt
•  KV Heimdal
•  KV Farm

Storstilt
fornyelse
Kystvakten har de siste
årene gjennomført en
storstilt fornyelse av
fartøystrukturen –  en
fornyelse som ennå ikke
er fullført. Etter hvert
skal flåten bestå av 15
fartøy, i tråd med FS07
(Forsvarsstudien).
- De første fartøyet i
Barentshav-klassen, KV
Barentshav ble overtatt i
fjor. I juli kommer ”KV
Sortland”, og

KV Farm utenfor kysten av Finmark

KV Svalbard som base for forskere i Svalbardisen (Bildene på side 10 og 11:
Kystvakten)

Forts. neste side



11

Sjøforsvarer’n

prosjekteringen av det
15. fartøyet som
planlegges innfaset i
2012-2013, sier Trond
Einarsen, nestkomman-
derende ved KV Nord.
 Skvadronen i Nord er
den største, og skal når
strukturen er komplett
ha 8 YKV (ytre
kystvakt/havgående) og
2 IKV (indre kystvakt/
kystnære) fartøy i sin
skvadron.
- Uten å ta stilling til
antallet vil jeg si at
Kystvaktens fartøy er
adekvate og tidsriktige.
Utfordringen blir å
optimalisere bruken av
dem, slik at vi får mest
mulig kystvakttjeneste
ut av ressursene vi
besitter. Det vil si aktiv
bruk av fartøyene, flest
mulig patruljedøgn og
tilstedeværelse, sier
Einarsen.’

Sentral aktør
Kystvakten, og særlig
KV Nord er den
sentrale aktør når
politikerne snakker om
nordområde-satsing og

tilstedeværelse i Nord.
Noreg har store havområ-
der i besittelse, og med
det rettigheter og plikter i
området.
- Hvis avsmelting av is i
Nordområdene åpner for
nye seilingsleder kan det
medføre et økende behov
for SAR-beredskap, noe
som vil treffe oss, sier
Einarsen.

Hovedaktiviteten for
personellet i KV Nord er
ressurskontroll i våre
nordlige farvann. Senest i
helgen ble to portugisiske
trålere tatt for uregelmes-
sigheter.
- Fiskeriinspeksjoner er et
prioritert område, og slik
må det være. Som eneste
etat på havet jobber vi

med problematikk knyttet
til omlasting til havs,
dumping, under-
rapportering av fangst og
bifangstproblematikk,
forteller Einarsen.

Velfungerende
samarbeid
Nordområdeproblematikk
dreier seg mye om
forholdet til vårt store
naboland, Russland.
Kystvakten har i en
årrekke hatt et tett og
velfungerende samarbeid
med russiske myndigheter.
- Vi har regelmessige
møter med russerne på
forskjellige nivå, blant
annet gjennom det
permanente underutvalg
der også representanter fra
toll og skattemyndigheter
deltar. Vi har også
utveksling av fiskeri-
inspektører to ganger i
året, der russiske inspek-
tører er på våre fartøy og
vice versa. Det bidrar til
vi opparbeider felles
forståelse og utveksler
erfaringar. Denne ord-
ninga har vi hatt i mange
år, forteller Trond Einar-
sen.

KV Barentshav bunkrer gass

To av Kystvaktens mannskap på vei mot et nytt
oppdrag.
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Jentesesjon på fartøy
For et par uker siden ble det arrangert jentesesjon om bord på KNM Roald
Amundsen. Det er første gang det arrangeres sesjon om bord på et fartøy.

 Jon Vaag Eikeland, Sjøforsvarsstaben

Det var mange spente ansikter på sesjon om bord
på Roald Amundsen. Jentene ble delt inn i to
grupper, halvparten gikk igjennom de psykolo-
giske testene, mens de resterende gjennomgikk
legesjekk. Mange var usikre, men det var også en
god del som var klare for å innta militæret så fort
de kunne.
- Formålet med å ha sesjonen om bord på et fartøy
er å gjøre sesjonsprosessen mer spennende for
jentene som deltar, og forhåpentligvis få flere til å
stille opp, forteller kapteinløytnant Mette Karin
Fauskanger.

Ministerbesøk
Forsvarsminister Grete Faremo på besøk for å
lære mer om prøveordningen. Statsråden lyttet
interessert til jentenes karriereplaner og understre-
ket behovet for å øke kvinneandelen i Forsvaret.
- Det er to grunner til at vi ønsker å øke kvinne-
andelen. Forsvaret ønsker å knytte til seg den

JENTESESJON: Jentene fikk møte forsvarsministeren. (FOTO: Camilla Lingaas)

beste kompetansen fra begge kjønn, samtidig som
vi ønsker at kvinner skal få mulighet til å ta del i
de fantastiske utdanningsmulighetene Forsvaret
tilbyr, forteller Faremo.

Gleder seg
 Mange av jentene som er på besøk på
Roald Amundsen for å gå gjennom
sesjonsprosessen gleder seg til å starte på
førstegangstjenesten. En av de oppmøtte,
Stine Ekren, har allerede bestemt seg.
- Jeg skal nok gå førstegangstjenesten, men
videre utdanning har jeg ikke helt bestemt meg
for. Jeg må jo først gjennom rekruttskolen på
Madla for å se om dette er noe for meg, men jeg
må innrømme at militærpolitiet frister, samtidig
som hundeførertjenesten virker interessant. Så
hvorfor ikke prøve seg tenker jeg, man har jo
absolutt ingenting å tape, forteller Stine Ekren.
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